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Pentru că însemnările mele din Twitter sunt 

deja cărți, aici voi include diversele însemnări și 

dialoguri făcute în contul meu de Facebook
1
. Căci 

numai lucrurile adunate la un loc au coerență... 

 

* 

 

Am inițiat contul de Facebook pe 5 martie 

2007. Iar blogul platformei Teologie pentru azi 

avea atunci subtitlul: „Un blog creștin-ortodox 

pentru o lume postmodernă dinamică și 

bulversantă”.  

 

* 

 

Pe 2008 nu am scris nimic pe Facebook. 

Era la început în România și am așteptat ca 

oamenii să își facă conturi.  

 

* 

 

20 aprilie 2009. Adevărat a înviat!  

A se vedea:  

https://www.facebook.com/Saint.Paraschiv

a.of.Iasi.  

* 

2 mai 2009 

 

 

                                           
1 Adică acesta: https://www.facebook.com/dorin.piciorus.  
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https://www.facebook.com/Saint.Paraschiva.of.Iasi
https://www.facebook.com/Saint.Paraschiva.of.Iasi
https://www.facebook.com/dorin.piciorus


Dorin Octavian Picioruș: La Sfânta 

Mănăstire Cernica, 30 aprilie 2009.  

 

Fotografie apreciată de Papa Berney 

Foley
2
.  

* 

2 mai 2009  

 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Soţia mea, 

preoteasa doctorand Gianina Maria-Cristina 

Picioruş. Tot la Cernica, 30 aprilie 2009. 

 

Fotografie apreciată de Papa Berney Foley, 

Liliana Culcea
3
, Despina Haneli

4
 și Dănilă 

Simona Mirela
5
.  

                                           
2 A se vedea: https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley/.   
3 Idem: https://www.facebook.com/liliana.culcea/.   
4 Idem: https://www.facebook.com/Dhespa.  
5 Idem: https://www.facebook.com/danila.s.mirela/.  
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* 

 

2 mai 2009. Contul meu din Scribd.  

A se vedea:  

http://www.scribd.com/dorinfather.  

 

* 

 

2 mai 2009. Vulgata Clementină (PDF, 

pentru download, 4. 8 mb)
6
.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulţumim 

frumos, domnule Ionuţ Biliuţă! La mulţi ani şi 

multă bucurie!  

* 

 

2 mai 2009. Analecta Bollandiana. A se 

vedea: http://rapidshare.com/users/V6X5X2 (linc 

neutilizabil acum).  

 

Dorin Octavian Picioruș: Gratuite...pentru 

download, 27 vol. integrale. 

 

* 

 

2 mai 2009. Cărţi teologice, în română, 

pentru download:  

http://arhiva-

ortodoxa.info/autoindex2/index.php?dir=4.docum

ent%2FBiblioteca+Misionarului+Ortodox%2F.  

 

* 

 

2 mai 2009. Pentru o arhivă gigant.  

A se vedea:  

http://www.archive.org/index.php.  

 

* 

 

2 mai 2009. Sinaxis: blog al platformei 

Teologie pentru azi. Httpul său era 

                                           
6 Downloadabilă de aici:  

http://vulsearch.sourceforge.net/twocolumn.pdf.  
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http://sinaxis.wordpress.com/. Acum inclus în 

platforma: http://www.teologiepentruazi.ro/.  

 

* 

 

2 mai 2009. Lângă lacul Cernicăi (video). 

Filă uploadată pe Viddler. Acum contul e 

desființat, pentru că Vidller a devenit un cont 

video cu plată.  

 

* 

 
 

2 mai 2009. Capul Sfântului Gheorghe de la 

Cernica. A se vedea:  

http://www.ipernity.com/doc/34778/472312

9.  

* 

 

2 mai 2009. Capul Sfântului Ierarh Calinic 

de la Cernica.  
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A se vedea:  

http://www.ipernity.com/doc/34778/472313

6.  

* 

 

2 mai 2009. Casa Albă în Vimeo. A se 

vedea: http://vimeo.com/whitehouse.  

 

* 

 

2 mai 2009. Microsoft Office 2007 

COMPLETE. A se vedea:  

http://torrents.thepiratebay.org/3661170/Mi

crosoft_Office_2007_COMPLETE.3661170.TPB.

torrent.  

* 

 

2 mai 2009. Patrologiae Cursus Completus 

(PG) pentru download. A se vedea:  

http://books.google.com/books?q=editions

%3A0qdaTe8sA99RHdnxlHJ7cs&id=7gsn6GyiK

pUC&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES.  

* 

 

2 mai 2009. Ana Ayana
7
 (Ana Abronov): 

Adevărat a înviat! Mi-aţi adus un zâmbet interior! 

                                           
7 A se vedea: https://www.facebook.com/ana.ayana.  
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Dorin Octavian Picioruș: Ştiu...şi îţi 

mulţumesc frumos! 

 

* 

 

2 mai 2009. Un prieten al surselor 

patristice.  

A se vedea:  

http://algol65.livejournal.com/.  

 

* 

 

2 mai 2009. Pentru lecţii de limbă siriacă.  

A se vedea:  

http://www.syrianorthodoxchurch.com/Syri

ac.html.  

 

* 

 

2 mai 2009. Jodie Foster în ipostaze 

modificate.  

A se vedea:  

http://www.freakingnews.com/Jodie-

Foster-Pictures--1702-0.asp.  

 

* 

 

2 mai 2009. Listalul nostru. A se vedea: 

http://bastrix.listal.com/.   

 

* 

 

2 mai 2009. Familia ortodoxă (predica din 

duminica a 3-a după Paşti; 2009).  

A se vedea:  

http://www.trilulilu.ro/bastrix/edda7015c3f

390.  

 

* 

2 mai 2009. Biblia de la București, ed. 1688             

(format PDF-101 MB).  

A se vedea:  
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http://www.sfantascriptura.com/biblia_168

8.php.  

 

* 

 

2 mai 2009. Dacă aveţi nevoie să căutaţi 

fotografia cuiva, căruia îi ştiţi numele sau dacă 

doriţi să vedeţi câte fotografii are cineva la nivel 

online, apelaţi aici...  

A se vedea: http://www.facesaerch.com/.   

 

* 

 
 

4 mai 2009. O broască ţestoasă.  

Preluată de aici:  

http://rotundu.files.wordpress.com/2009/05/

felix5broasca2.jpg?w=450&h=338.  

 

* 

 

4 mai 2009. „Obedience to the heart in 

grace is important and a matter of daily struggle.  

We are commanded to take up the cross and 

follow Christ, and there may certainly be a 

moment at which we first obeyed that 

commandment – but that moment is only a 

beginning of conversion, the first step on a 

lifetime’s road of repentance”. 

Citat din:  
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http://fatherstephen.wordpress.com/2009/05

/03/conversion-to-the-true-and-living-god/.  

 

* 

 

4 mai 2009. Acatistul Fericitului Ilie 

văzătorul de Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.scribd.com/doc/14941119/Acati

stul-Fericitului-Ilie-Vazatorul-de-Dumnezeu.  

 

* 

 

4 mai 2009. Troparul Învierii Domnului în 

limba sârbă. A se vedea:  

http://megimg.info/orthodoxmusic/play.php

?do=play&val=8300.  

 

* 

 

4 mai 2009. Topul 50 al blogurilor biblice 

în limba engleză. A se vedea:  

http://biblioblogtop50.wordpress.com/2009/

02/28/biblioblog-top-50-february-2009/.  

 

* 

 

4 mai 2009. Reamintim: au început 

demersurile de canonizare ale ÎPS Andrei Şaguna. 

A se vedea:  

http://www.infoportal.ro/articol~din-

actualitate~info-752934~mitropolitul-andrei-

saguna-canonizat.html.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Cu siguranţă! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu cunosc 

detaliile... 

 

* 

4 mai 2009 

9

http://fatherstephen.wordpress.com/2009/05/03/conversion-to-the-true-and-living-god/
http://fatherstephen.wordpress.com/2009/05/03/conversion-to-the-true-and-living-god/
http://www.scribd.com/doc/14941119/Acatistul-Fericitului-Ilie-Vazatorul-de-Dumnezeu
http://www.scribd.com/doc/14941119/Acatistul-Fericitului-Ilie-Vazatorul-de-Dumnezeu
http://megimg.info/orthodoxmusic/play.php?do=play&val=8300
http://megimg.info/orthodoxmusic/play.php?do=play&val=8300
http://biblioblogtop50.wordpress.com/2009/02/28/biblioblog-top-50-february-2009/
http://biblioblogtop50.wordpress.com/2009/02/28/biblioblog-top-50-february-2009/
http://www.infoportal.ro/articol~din-actualitate~info-752934~mitropolitul-andrei-saguna-canonizat.html
http://www.infoportal.ro/articol~din-actualitate~info-752934~mitropolitul-andrei-saguna-canonizat.html
http://www.infoportal.ro/articol~din-actualitate~info-752934~mitropolitul-andrei-saguna-canonizat.html


 
 

* 

 

4 mai 2009. Jurnalul Doinei Cornea: 

"Treceam indiferentă pe lângă semenul meu 

şi nu realizam câtă bogăţie poate ascunde un 

zâmbet, un mic gest de afecţiune – anonim". 

A se vedea:  

http://www.revista22.ro/jurnal-ultimele-

caiete-5976.html.  

* 

 

4 mai 2009. Casa Albă...în Facebook. A se 

vedea: http://www.facebook.com/WhiteHouse.  

 

* 

4 mai 2009. Citiţi online Scriptura în limba 

greacă. A se vedea: http://bible.johndyer.name/.  

 

* 

5 mai 2009. Cum e să fii hot la cârnaţi.  

A se vedea:  

http://i134.photobucket.com/albums/q119/

maicapreoteasa/romanianhotties.jpg.  
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* 

 

5 mai 2009. Candela tuturor! A se vedea:  

http://s169.photobucket.com/albums/u232/d

orinfather/?action=view&current=kandila.gif.  

 

 
 

* 

 

5 mai 2009. O lume împreună. Nu suntem 

atât de diferiţi pe cât credem!  

A se vedea:  

http://picasaweb.google.com/dorinfather/Te

ologiePentruAzi.  

 

* 

 

5 mai 2009. Profunzimea are gustul 

diversităţii. Nu poţi să cuprinzi pe mulţi dacă nu 

devii, mai întâi de toate, încăpător.  

Să nu începem cu sfârşitul, cu a vrea pe 

mulţi în inima noastră, ci cu începutul: cu a ne 

face largi pentru ca să putem cuprinde pe mulţi. 

 

* 

 

5 mai 2009. Nu e bine să vă lăsaţi câinii să 

vă conducă maşina! Iar dacă totuşi conduceţi...nu 

vă lăsaţi omorâţi de viteză! 

A se vedea:  
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http://lols.ru/uploads/posts/2009-

04/1239227418_1.jpg.  

 

* 

 

6 mai 2009. Liturghia secolului 1: Liturghia 

Sf. Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/06

/sfanta-liturghie-a-sfantului-dionisie-areopagitul-

episcopul-atenei-liturghia-secolului-1-al-bisericii/.   

 

* 

 

6 mai 2009. World Digital Library: un 

proiect de anvergură. A se vedea: 

 http://www.wdl.org/en/.  

 

* 

 

6 mai 2009. Saitul Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Renovării. A se vedea:  

http://portal.edu.ro/.  

 

* 

 

6 mai 2009. M-am întors şi în My Space.  

A se vedea:  

https://myspace.com/dorinfather.  

 

* 

 

7 mai 2009. Învaţă să vezi coşul de gunoi, 

cetăţene iresponsabil! 

A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=0cM7x8

gf-FE.  

 

* 

 

Alexandrina Chelu (7 mai 2009): 

Mulțumesc! Vă doresc numai sănătate și 

împliniri! 
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Dorin Octavian Picioruș: Şi noi, doamnă, 

vă dorim numai bine! 

Alexandrina Chelu
8
: Vă rog, sunt 

domnișoară, am doar 19 anișori dar nu e nicio 

problemă! 

Dorin Octavian Picioruș: Mai mult respect 

nu strică niciodată, domnişoară Alexandrina! 

 

* 

 

7 mai 2009. PG pentru download în eMule. 

Integrala. A se vedea:  

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-

texts/fathers/migne-patrologia-graeca-

volumes.asp.  

 

* 

 

9 mai 2009. Proiect de lege pentru 

reproducerea umană asistată. 

A se vedea: 

http://www.urbaniulian.ro/2009/05/09/iata-

proiectul-de-lege-privind-reproducerea-umana-

asistata-medical-astept-punctele-voastre-de-

vedere/.  

 

* 

                                           
8 A se vedea: https://www.facebook.com/alexandrina.chelu.  
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9 mai 2009. David Cerny: un postmodern al 

sfidărilor arhitecturale. A se vedea:  

http://villageofjoy.com/controversial-art-

by-david-cerny/.  

 

* 

 

10 mai 2009. You Tubeul afaceriştilor 

români. A se vedea: http://www.biztube.ro/.  

 

* 

 

10 mai 2009. Drumul spre casă, spre 

Biserica adevărată, drumul convertirii... 

A se vedea:  

http://fatherstephen.wordpress.com/2009/05

/09/going-home-a-personal-journey/.  

 

* 

 

10 mai 2009. Pe Ning vă puteţi iniţia orice 

fel de grup de inter-socializare, la care se poate 

loga, cu cont personal, oricine doriţi. 

A se vedea:  

http://www.ning.com/main/signup?target=h

ttp%3A%2F%2Fwww.ning.com%2Fmain%2Fcre

ateyourown%3Fsource%3Dreteaualiterara.  

 

* 

 

10 mai 2009. Poezia religioasă. Interviu cu 

Florin Caragiu.  

A se vedea:  

http://mihaicaragiu.blogspot.com/2009/05/d

espre-poezia-religioasa-tanara.html.  

 

* 
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10 mai 2009 

 

 
 

 

* 

 

 
 

10 mai 2009. Casă românească cu prispă.  

A se vedea:   

http://www.flickr.com/photos/petrvs/12122

3938/.  

15

http://www.flickr.com/photos/petrvs/121223938/
http://www.flickr.com/photos/petrvs/121223938/


* 

 

10 mai 2009. Castelul Bran (interioare). A 

se vedea:  

http://digitalguide.wordpress.com/2009/04/

06/ulimele-zile-ale-castelului-bran-in-

administrarea-statului/.  

 

* 

 

10 mai 2009. 100 de ochi. A se vedea: 

http://100eyes.ro/tagscloud_html.  

 

* 

 

10 mai 2009. Melci şi lăcrămioare.  

A se vedea:  

http://arhitectul.wordpress.com/2009/05/08/

dupa-melci/.  

 

* 

 

10 mai 2009. Cehov, Şarpele boa şi 

iepurele de casă...în înregistrarea noastră.  

A se vedea:  

http://dorin.mypodcast.com/2009/05/Diabol

ica_ticluiala_a_amorului-207104.html.  

 

* 

 

10 mai 2009. Fragmente din al 3-lea volum 

al meu de poezie. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/10

/dorin-streinu-rosu-transcendental-vol-3-1997-3/.  

 

* 

 

11 mai 2009. Ionel e al lui Cadîr.  

A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=0nUJcY

g_gM4.  
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Alina Mocanu
9
: superb spectacol...!! 

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat! Îl 

prefer însă pe cel vechi, din 1976.  

http://www.trilulilu.ro/AliaX/1fb2afdeffb8a

2?video_google_com  

http://www.trilulilu.ro/AliaX/2ae3e24a6f39

64?video_google_com  

Alina Mocanu: este incredibil...nu-mi vine 

să cred că vorbesc pe facebook cu un preot 

adevărat!!!!! e pușin ciudat!!!  

dar îmi face placere!! 

eram copil când am văzut prima oară 

spectacolul la televizor și mi-a plăcut foarte 

mult!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu, trebuie să vă 

simţiţi ciudat! Pe noi ne găsiţi mereu aici:  

http://bastrix.wordpress.com/
10

. Găsiţi aici 

multe lucruri care vă pot interesa... 

Alina Mocanu: mulțumesc foarte mult...nu 

știam, dar acum știu...:)) 

Dorin Octavian Picioruș: Şi eu vă 

mulţumesc pentru sinceritatea dv. atât de 

spontană! Mi-a făcut plăcere să vă cunosc din 

fotografii, din cuvinte, din amabilitatea dv. 

Alina Mocanu: asemenea, ...la ce biserică 

oficiați slujbe? de obicei merg pe calea victoriei 

vis-a-vis de cec, stravopoleus și la cea de la p-ța 

unirii...de fapt când simt nevoia intru în prima 

biserică pe care o întâlnesc... 

Dorin Octavian Picioruș: Căutaţi la Info
11

 

CV-ul meu.   

 

* 

 

11 mai 2009. Nichita Stănescu şi Nobelul. 

Un interviu cu sora sa... 

A se vedea:  

                                           
9 A se vedea: https://www.facebook.com/m.alina.mocanu.  
10 Fost blog al platformei Teologie pentru azi. Conținutul său a fost 

integrat aici: http://www.teologiepentruazi.ro/.  
11 Pagină specială, pe fiecare cont personal de Facebook, în care apar 

diverse informații despre autor.  
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http://www.trilulilu.ro/alonewolf/d9880f0d

44d86f.  

 

* 

 

11 mai 2009 

 

 
 

Siouxsie Sînziana
12

: super film... 

 

* 

 

11 mai 2009 

 

 
 

* 

 

11 mai 2009. Reptile de mâncare...în 

Malaezia. A se vedea:  

http://themalaysianlife.blogspot.com/2009/

04/eating-biawak.html.  

 

* 

 

11 mai 2009 

 

                                           
12 A se vedea: https://www.facebook.com/siouxsie33.  
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* 

 

12 mai 2009. Hristos a înviat! Bucuria 

noastră a înviat, bucuraţi-vă! 

 

Alina Mocanu: Adevărat a înviat!!! să ne 

bucurăm... 

Dorin Octavian Picioruș: Mă bucur că doriţi 

să ne fiţi aproape! Vă dorim să aveţi o zi cât mai 

bună! 

* 

 

Alina Mocanu
13

 (11 mai 2009, ora 21. 10): 

Mulțumesc mult, Părinte!!! Bine ați venit printre 

noi...!! :-) 

Dorin Octavian Picioruș:  Vă mulţumesc 

frumos, doamnă! 

Alina Mocanu: Eu vă mulțumesc!! O seară 

minunată!!!! :)) 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulţumim la 

fel! 

* 

 

Luminița Vedinaș (12 mai 2009, ora 13. 

23): Mulțumesc, Doamne ajută! La fel și Dvs. Mă 

bucur să vă cunosc. Sunteți preot? 

Dorin Octavian Picioruș: Da...Priviţi pagina 

Info pentru CV. Să aveţi o căsătorie fericită!   

Luminița Vedinaș: Mulțumesc, cu voia 

Domnului va fi așa. Am găsit CV-ul, mulțumesc. 

                                           
13 Fiecare dialog a început de la faptul că eu am cerut prietenia 

persoanei respective și i-am scris pe pagina sa de Facebook. Și m-am 

raportat la fiecare potrivit cu ceea ce am găsit pe pagina sa de 

Facebook.  
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* 

 

13 mai 2009. Puneţi-vă, vă rog, în locul 

unui preot care spovedeşte o femeie şi care îi 

mărturiseşte că şi-a omorât soţul şi cum şi l-a 

omorât. Ce reacţii credeţi că aţi avea şi ce i-aţi 

spune, în primul rând?  

 

Ioana Mihăilescu Bagdasar
14

: Ce să dă sub 

epitrahil decât iertarea cerută de inima înfrântă și 

smerită??!! Mi-ar fi milă, groaznic de multă 

milă... 

I-aș spune cât de grav e ceea ce a facut, dar 

să nu-și piardă nădejdea că "cine este dumnezeu 

mare ca Dumnezeul nostru"??!!  

Și, dacă aș simți-o conștientă de fapta ei și 

plângând cu amar păcatul ăsta capital, i-aș mai 

spune ce a zis mama mea cândva: "Nu poate 

copilul greși atât cât poate părintele ierta" ... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, cred că aţi 

reacţiona destul de bine. Însă, când o astfel de 

confesiune şi altele de acest fel te iau total pe 

nepregătite se întâmplă că nu mai ai cuvinte.  

Duhovnicia nu se învaţă în nicio şcoală de 

Teologie şi, cu toate acestea, răspunsurile la 

diverse probleme sunt unele care vin în 

coproducţie cu Dumnezeu.  

Întrebarea mea, deşi una standard, când 

vine vorba de persoana ca atare...are întotdeauna o 

rezolvare particulară. 

Mulţumim pentru amabilitatea de a da o 

soluţie! 

* 

 

13 mai 2009. M-am deconspirat: sunt 

informator. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/12

/sunt-informator/.  

* 

 

                                           
14 A se vedea: https://www.facebook.com/MBIoana.  
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13 mai 2009. Cum e să lucrezi pe 

manuscrise patristice. Puteţi încerca aici... 

A se vedea:  

http://monumenta.ch/latein/.  

 

* 

 

 
 

 

13 mai 2009. Pisicul (unul dintre mai mulţii 

pisici) Lorenei Lupu
15

. A se vedea:  

http://s303.photobucket.com/user/lorenalup

u/media/pisoibezmetic.jpg.html.  

 

* 

 

13 mai 2009. Am fost baptistă...şi m-am 

botezat ortodox.  

A se vedea:  

http://laurentiudumitru.ro/blog/2009/05/13/

drumul-meu-de-la-baptism-la-ortodoxie/.  

 

* 

 

                                           
15 Blogul său: http://lorenalupu.wordpress.com/.  
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13 mai 2009. O, tu, Mircea Badea!!! 

A se vedea:  

http://www.mircea-badea.ro/blog/wp-

content/uploads/2009/05/badea-prost.jpg.  

 

* 

 

13 mai 2009. Are cineva televiziune 

portabilă...de la IPTV? Adică pe laptop... 

A se vedea: http://www.i-tv.ro/.  

 

* 

 

13 mai 2009. De la Părintele Doctorand 

Ştefan Zară puteţi downloada cărţi teologice în 

mod gratuit. Dacă îl contactaţi, primiţi de la 

dumnealui parola pentru cărţi. 

A se vedea:  

http://stefanzara.wordpress.com/.  

 

* 

 

13 mai 2009. Satiră de secol 19...A se 

vedea
16

:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/12

/o-satira-pasoptista-cu-tonuri-de-ion-barbu-si-

urmuz-care-se-potriveste-si-postmodernilor/.  

 

* 

                                           
16 Sinaxis: fost blog al platformei Teologie pentru azi. Inclus aici: 

http://www.teologiepentruazi.ro/.  
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13 mai 2009. Fără nume...dar se preocupă 

de lucruri foarte atent. A se vedea: 

http://www.youtube.com/user/romanortodo

x.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Ştie cineva cine 

este autorul filelor video? 

* 

 

13 mai 2009. Analecta Bollandiana ( 27 

vol. pentru download). Repetăm... 

A se vedea:  

http://rapidshare.com/users/V6X5X2.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Am vrut să spun 

PDF-uri. În fiecare pachet sunt mai multe volume. 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru cine nu 

ştie, această colecţie conţine, în limba greacă şi 

latină, vieţile Sfinţilor. 

 

* 

 

14 mai 2009. Există şi un volum 4 de 

versuri...semnat de Dorin Streinu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/14

/dorin-streinu-pasarea-celor-zece-nasteri-1997-

vol-4-1/  

 

Dorin Octavian Picioruș: Dorin Streinu de 

aici...sunt eu, la vârsta de 18-19 ani. 

 

* 

 

14 mai 2009. Domnul Bogdan Plech...un 

român stabilit în Brazilia, ne-a trimis o cântare 

frumoasă, pe care nu o înţelegem, dar care e 

foarte frumoasă... 

A se vedea:  
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http://dorin.mypodcast.com/2009/05/Bogda

n_Plech_Velo_no_breu-208423.html
17

.  

 

* 

 

14 mai 2009. Live...dacă vreţi să fiţi 

campioni! A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=xdCrZf

TkG1c.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulţumim, 

doamnă Alina
18

! Şi dv. sunteţi o campioană: a 

bunului simţ. 

 

* 

 

14 mai 2009. Cum se face...că am pus o filă 

în Vimeo...şi nu a fost decodată nici acum. Şi, 

săraca filă, are doar...68 mb. Aţi avut vreodată 

probleme cu acest sistem? 

A se vedea: http://vimeo.com/.  

 

* 

 

 
 

                                           
17 Contul meu din Mypodcast a fost desființat, în mod abuziv, fără 

nicio explicație, de către administratorul acestei platforme. Era un                

spațiu gratuit pentru file audio personale.  
18 Alina Mocanu, care a apreciat lincul.  
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Andi Vasluianu
19

 (15 mai 2009, ora: 13. 

47): Vă mulțumesc și mă bucur că urmăriți 

filmele românești. E adevărat că faceți parte din 

aceași generație din care, întâmplător, fac și eu 

parte, așa că face sens. Sper să vă rugați și pentru 

noi. Vă doresc toate cele bune și vă aștept și la 

teatru. 

Dorin Octavian Picioruș: Şi eu vă 

mulţumesc, domnule Andrei...şi cred că 

revitalizarea artei româneşti – cu tot ceea ce 

înseamnă ea – e nu numai necesară, ci ea va 

coaliza mult viitoarele generaţii.  

Mă bucur mult că generaţia dumneavoastră 

de actori se lansează într-un mod din ce în ce mai 

matur, mai profesionist.  

Îmi dau seama şi respect condiţia actorului, 

pentru că am scris teatru şi sunt aproape de modul 

interior de a simţi teatrul.  

Da, cred că faceţi lucruri nepreţuite pentru 

cei care vă urmăresc şi asta e bine! 

Vă mulţumim frumos pentru invitaţie şi 

pentru că ați acceptat semnul meu de prietenie. 

 

* 

 

15 mai 2009. Restitutio 2009 înseamnă 

comentarii noastre online la diverse cărţi teologice 

şi daruri de carte. Totul gratuit. Totul pentru 

download! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/15

/restitutio-2009/.  

 

* 

 

Nikolaos Lagoumtzis
20

 (17 mai 2009, ora 

20. 40): Ευχαριστώ πατέρα μου για την 

πρόσκληση. Να εύχεσθε. 

                                           
19 Contul său de Facebook: https://www.facebook.com/andi.vasluianu. 

Date despre actorul român:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Andi_Vasluianu.  
20 A se vedea: https://www.facebook.com/nikolaos.lagoumtzis.  
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Dorin Octavian Picioruș: With much joy, 

my Father! Christ is risen! Thank you very much 

for your comment! 

 

* 

 

18 mai 2009. Omagierea Pr. Prof. Acad. 

Dr. Dumitru Popescu la Bucureşti. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/16

/parintele-profesor-dumitru-popescu-omagiat-de-

facultatea-de-teologie-din-bucuresti-18-mai-

2009/.  

* 

 

19 mai 2009. În vizită la casa de 

nebuni...sau despre femei lascive ca hiperbola.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/19

/dorin-streinu-cuvintele-adunate-cu-furca-nuvela-

26-05-1997-2/.  

 

* 

 

19 mai 2009. Una dintre cele mai 

impresionante colecţii personale de cărţi 

scripturale şi patristice pentru download! 

A se vedea: 

http://khazarzar.skeptik.net/books/index.ht

m.  

 

* 

 

21 mai 2009. Cadouri pentru toţi. 

Cadouri...downloadabile!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/21

/dar-din-daruri-39/.  

 

* 

21 mai 2009. Septuaginta, ediţia Alfred 

Rahlfs
21

 pentru download. A se vedea:  

                                           
21 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rahlfs.  
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http://khazarzar.skeptik.net/biblia/lxx/rahlfs

/index.htm.  

  

* 

 

22 mai 2009. Recomandări multimedia.  

A se vedea: http://www.cerecomand.ro/it-

c/multimedia-filme-muzica-imagini/.  

 

* 

 

23 mai 2009. Predica pentru mâine.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/23

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-in-9-1-38-

2009/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulţumim 

frumos, doamnă Daciana! 

* 

 

23 mai 2009. Michael Moore
22

 la nivel 

online. A se vedea:  

http://www.michaelmoore.com/index.php.  

 

* 

 

24 mai 2009. Comunicarea dinamică. 

Paradigmă online. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/24

/de-la-comunicarea-amorfa-la-cea-dinamica-

paradigma-adrian-nastase/.  

 

* 

 

24 mai 2009. Fragment din Sf. Moaşte ale 

Sf. Benedict de Nursia. A se vedea:  

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/20

09/mar/24/british-museum-relics-discovery.  

 

* 

                                           
22 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore.  

27

http://khazarzar.skeptik.net/biblia/lxx/rahlfs/index.htm
http://khazarzar.skeptik.net/biblia/lxx/rahlfs/index.htm
http://www.cerecomand.ro/it-c/multimedia-filme-muzica-imagini/
http://www.cerecomand.ro/it-c/multimedia-filme-muzica-imagini/
http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/23/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-in-9-1-38-2009/
http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/23/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-in-9-1-38-2009/
http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/23/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-in-9-1-38-2009/
http://www.michaelmoore.com/index.php
http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/24/de-la-comunicarea-amorfa-la-cea-dinamica-paradigma-adrian-nastase/
http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/24/de-la-comunicarea-amorfa-la-cea-dinamica-paradigma-adrian-nastase/
http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/24/de-la-comunicarea-amorfa-la-cea-dinamica-paradigma-adrian-nastase/
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/mar/24/british-museum-relics-discovery
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/mar/24/british-museum-relics-discovery
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Moore


 

25 mai 2009. Unicitatea expresiei de la Jud. 

5, 31. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/25

/cei-care-il-iubesc-pe-el/.  

 

* 

 

25 mai 2009. Prieteni. A se vedea: 

http://www.povardarska-eparhija.org.mk/pe/.  

 

* 

 

26 mai 2009. Jurnalul Oanei Pellea. A se 

vedea: http://bucurenci.ro/2009/05/jurnalul-oanei-

pellea/.  

 

* 

 

26 mai 2009. Ziua rememorării...pe pământ 

american. A se vedea:  

http://www.boston.com/bigpicture/2009/05/

memorial_day_2009.html.  

 

* 

 

26 mai 2009. Problemele apar când vrei să 

scoţi...nu când introduci fise.  

A se vedea: 

http://www.youtube.com/watch?v=PyEfYo

2NLAc.  

 

* 

 

26 mai 2009. Sora Fericitului Valeriu 

Gafencu. A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=XKNC1

iyxb_A.  

 

* 
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26 mai 2009. De ce sunt boicotate 

produsele biologice româneşti? A se vedea
23

: 

http://www.gardianul.ro/Produsele-traditionale-

rom%C3%A2nesti,-

%C2%ABboicotate%C2%BB-de-marile-lanturi-

de-magazine-s135720.html.  

 

* 

 

26 mai 2009. Dacă Cristian Tudor Popescu 

ar răspunde la comentarii... 

A se vedea: http://danielmarton.ro/?p=1855.  

 

* 

27 mai 2009. Predica la Înălţarea Domnului 

(2009). A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/27

/predica-la-inaltarea-domnului-audio-2009-

comentariu-teologic-la-cantarile-din-penticostar/.  

 

* 

 

27 mai 2009. Tâlcuirea conţinutului 

teologic al icoanei Înălţării Domnului. A se vedea:  

http://www.viddler.com/explore/dorinfather

/videos/9/.  

 

* 

 

28 mai 2009. Alocuţiunile SS Bartolomeu 

al Constantinopolului şi PFP Daniel al României    

(27 mai 2009). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/28

/alocutiunile-ss-bartolomeu-al-constantinopolului-

si-pfp-daniel-al-romaniei-din-data-de-27-mai-

2009/.  

 

* 

 

28 mai 2009. O carte în memoria Prof. 

Acad. Dr. Artur Silvestri. Pentru download... 

                                           
23 Gardianul: fost ziar românesc postdecembrist.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/27

/postumitatea-savantului-encicloped-artur-

silvestri/.  

 

* 

 

28 mai 2009. Dacă aveţi nevoie de un 

medic online. A se vedea:  

http://drweather.wordpress.com/.  

 

* 

 

Pe 2 iunie 2009, Alexandrina Chelu
24

 mi-a 

trimis un „sweet kiss”. E vorba despre un semn de 

prietenie trimis printr-un utilitar Facebook.  

Dorin Octavian Picioruș: Mulţumim 

frumos! 

 

* 

 

3 iunie 2009. 8 fragmente din cartea mea: 

Gânduri cu aripi. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/tag/ganduri

-cu-aripi-vol-1-de-aforisme-1997/.  

 

* 

 

3 iunie 2009. Atmosferă de gând: un articol 

al soţiei mele
25

. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/02

/atmosfera-de-gand/.    

 

* 

 

3 iunie 2009. Fotografii recente...Muzeul 

satului din Bucureşti. A se vedea: 

http://prgabriel.wordpress.com/2009/05/30/muzeu

l-satului-in-imagini/.  

 

                                           
24 Idem: https://www.facebook.com/alexandrina.chelu.  
25 Idem: http://www.teologiepentruazi.ro/cv-dr-gianina-maria-cristina-

piciorus/.  
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* 

 

3 iunie 2009. Vorbiţi cu noi şi pe HI5! 

Avem şi acolo un grup de discuţii al platformei 

noastre "Teologie pentru azi". 

A se vedea:  

http://dorinfather.hi5.com/friend/group/158

9430--Teologie+pentru+azi--topics-html.  

 

* 

 

3 iunie 2009. O emisiune despre Părintele 

Nicolae Steinhardt de la Mănăstirea Rohia.  

A se vedea:  

http://212.54.100.83/webcast/WebPlayer2.p

hp?file=rtmp%3A%2F%2Fperthro.tvr.ro%2Frec

%2FDATA-2009-05-28-18-

59.flv&name=Inapoi+la+argument.  

 

* 

 

3 iunie 2009. Daţi gramoşilor o fotografie! 

A se vedea: http://m.gramo.ro/index.php.  

 

* 

 

3 iunie 2009. World Digital Library. A se 

vedea: http://www.wdl.org/en/.  

 

* 

 

3 iunie 2009. Învăţământul românesc pe 

judeţe. A se vedea:  

http://www.admitere.edu.ro/2009/rapoarte/i

ndex.html.  

 

* 

 

3 iunie 2009. Live Stream. A se vedea:  

http://www.livestream.com/. 

 

* 
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3 iunie 2009. Poeziile Anei Abronov. A se 

vedea: http://poezii.biz/poezii.php?author=2466.  

 

* 

 

3 iunie 2009. Albumele noastre de 

fotografii din Zorpia. A se vedea: 

http://www.zorpia.com/dorin777/albums.  

 

* 

 

4 iunie 2009. A se vedea:   

https://www.facebook.com/Saint.Paraschiv

a.of.Iasi  

* 

 

4 iunie 2009. Primul fragment din cartea 

mea: Saltul în aer. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/04

/dorin-streinu-saltul-in-aer-aforisme-vol-2-1997-

1/.  

 

* 

 

4 iunie 2009. Sondaj de opinie: Ce aşteptaţi 

de la un blog ortodox? A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/04

/ce-asteptati-de-la-un-blog-ortodox/.  

 

* 

 

4 iunie 2009. De ce nu-ţi faci blog?  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/04

/de-ce-nu-ti-faci-blog/.   

 

* 

 

7 iunie 2009. Prima stea boreală (vol. 3 

aforisme). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/07

/dorin-streinu-prima-stea-boreala-aforisme-vol-3-

1997-1/.  
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* 

 

11 iunie 2009. Artă pentru postmoderni?! 

Da, chiar aici...A se vedea:  

http://www.saatchi-gallery.co.uk/.  

 

* 

 

11 iunie 2009. Pasărea celor zece naşteri 

(2). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/11

/dorin-streinu-pasarea-celor-zece-nasteri-1997-

vol-4-2/.  

 

* 

 

12 iunie 2009. Predica la duminica tuturor 

Sfinţilor (2009).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/12

/predica-la-duminica-tuturor-sfintilor-2009/. 

 

* 

 

12 iunie 2009. Viaţa Sfântului Vasile cel 

Mare (în franceză). A se vedea:  

http://www.scribd.com/doc/15138081.  

 

* 

 

16 iunie 2009. Dorin Streinu, Cosmologia 

esenţelor (vol. 5 de poezie) [1].  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/16

/dorin-streinu-cosmologia-esentelor-vol-5-de-

versuri-1997-1/.  

 

* 

 

16 iunie 2009. Mişu şi Puşa: un articol de 

top al Roxanei Iordache. A se vedea:  
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http://roxanaiordache.wordpress.com/2009/

06/06/misu-si-pusa-fac-azi-9-ani-povestea-lor-de-

mati-gasiti/.  

 

* 

 

16 iunie 2009. Vă recomand "Caru' cu bere" 

pentru o mâncare ieftină şi bună la Bucureşti. A 

se vedea: http://www.carucubere.ro/ro/homepage.  

 

* 

 

18 iunie 2009. Muzeul mondial al 

comunismului. A se vedea:  

http://www.globalmuseumoncommunism.o

rg/.  

* 

 

18 iunie 2009. Semnificaţii şi resemnificări 

postmoderne. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/17

/semnificatii-si-resemnificari/.  

 

* 

 

18 iunie 2009. Unde sunt toţi bărbaţii 

buni?! A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/17

/unde-sunt-toti-barbatii-buni/.  

 

* 

 

18 iunie 2009. Dacă sunteţi "tâmpiţi" 

înseamnă că aţi fost pe la şcoală... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/18

/tampitii-cu-doctorat-isi-cer-scuze-domnule-

presedinte/.  

 

* 

 

18 iunie 2009. Timpul mântuirii noastre e 

cel de faţă. A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/18

/raspunsul-deplin-al-omului-la-chemarea-lui-

dumnezeu/.  

* 

 

18 iunie 2009. Icoana Sfântului Ştefan cel 

Mare. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/07/ic

oana-sf-stefan-cel-mare-06.jpg.  

 

* 

 

21 iunie 2009. Nu ai blog, nu exişti! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/21

/daca-nu-ai-blog-nu-existi/.  

 

* 

 

21 iunie 2009. Prietenii mei din 

Facebook...A se vedea:  

http://www.viddler.com/explore/dorinfather

/videos/335/.  

 

* 

 

21 iunie 2009. Trebuie să vedeţi The 

Perfect Sleep (2009). O recenzie personală... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/20

/somnul-fara-vise/.  

 

* 

 

21 iunie 2009. Iubiţi pe vrăjmaşii voştri!  

A se vedea:  

http://www.trilulilu.ro/bastrix/6930b3eeaf2f

9c.  

 

* 
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Evangelos Kyrialanis
26

 (22 iunie 2009, ora 

14. 38): Father Dorin, bless! Thanks for the add! 

Dorin Octavian Picioruș: God bless you, 

now and ever! 

 

* 

 

25 iunie 2009. A se vedea:  

http://www.archive.org/details/s5journalasi

atiq01sociuoft.  

* 

 

25 iunie 2009. Predica noastră la Sfinţii 

Apostoli Petru şi Pavel (2009).  

A se vedea:  

http://www.trilulilu.ro/bastrix/3245935f274

659.  

 

* 

 

29 iunie 2009. Cum ai murit tu, minte 

înaltă?! A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/06/29

/mihail-eminescu-ucis-cu-premeditare/.  

 

* 

 

29 iunie 2009. O România văzută în 

imagini. A se vedea:  

http://www.patrimoniuromanesc.ro/.  

 

* 

 

29 iunie 2009. Un forum vizual. A se 

vedea: http://www.visualart.ro/forum/index.php.  

 

* 

 

29 iunie 2009. Dragoş Bucurenci: lucrarea 

de diplomă (fragmente). A se vedea:  

                                           
26 A se vedea:  https://www.facebook.com/greekboy1981.   
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http://issuu.com/bucurenci/docs/mtzr_in_se

colul_21.  

 

* 

 

3 iulie 2009. Zii numai cu cuvântul, 

Doamne! A se vedea:  

http://www.viddler.com/explore/Dorinfathe

r/videos/338/.  

 

* 

3 iulie 2009. Evanghelia Duminicii a patra 

după Rusalii. A se vedea:  

http://docs.google.com/View?docID=ddhkk

97f_27gpqcd4dp&revision=_latest&hgd=1.  

 

* 

3 iulie 2009. Predicile online ale ÎPS Lazăr 

Puhalo. A se vedea:  

http://www.youtube.com/profile?user=allsa

intsmonastery&view=videos.  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Laz%C4%83r_

Puhalo.  

* 

 

3 iulie 2009. Am văzut de curând această 

comedie neagră, această exegeză tăioasă la adresa 

lumii contemporane şi vă recomand filmul. E o 

comedie la care râzi isteric. 

A se vedea:  

http://www.imdb.com/title/tt0340110/.  

* 

 

3 iulie 2009. Un nou Doctor în Litere: 

Gianina Maria-Cristina Picioruş, soţia mea. A se 

vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/07/03

/un-nou-doctor-in-litere-dr-gianina-maria-cristina-

piciorus-3-iulie-2009/.  

 

* 
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6 iulie 2009. Are numele tău... 

A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=r8CNgk

rb_18.  

* 

 

8 iulie 2009. Visul şi vinul. Povestea unei 

ratări... 

A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=liNqOra

KkzU.  

 

* 

 

13 iulie 2009. Prorocii indoneziene 

străvechi despre Mesia, aidoma sibilelor greceşti.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/07/13

/iata-acesta-este-imparatul-vostru/. 

* 

 

13 iulie 2009. Andrei Vulpescu...cu 

comentarii online despre media românească.  

A se vedea: 

http://www.220.ro/AndreiVulpescu.  

 

* 

 

13 iulie 2009. Cazare la mare. A se vedea: 

http://www.litoralinfo.ro/.  

 

* 

 

13 iulie 2009. Predica duminicii de ieri.  

A se vedea:  

http://www.viddler.com/explore/dorinfather

/videos/339/.  

 

* 

 

13 iulie 2009. Codex Sinaiticus online.  

A se vedea:  
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http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscr

ipt.aspx.  

 

* 

 

13 iulie 2009. Dacă doriţi să transferaţi un 

giga de informaţii gratuit...unui prieten. 

A se vedea: http://s10.transfer.ro/.  

 

* 

 

13 iulie 2009. Un arhivator de bloguri. A se 

vedea: http://carte.ubix.ro/scor.  

 

* 

15 iulie 2009. A patra mea carte de 

aforisme. Fragmente... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/07/14

/dorin-streinu-ca-intr-o-casa-de-nebuni-aforisme-

vol-4-1997-1/.  

* 

 

18 iulie 2009. Predica duminicii de astăzi.  

A se vedea:  

http://www.viddler.com/explore/dorinfather

/videos/340/. 

* 

 

18 iulie 2009. Sfânta Elisabeta cea Nouă.  

A se vedea:  

http://calindragan.wordpress.com/2009/07/

14/18-iulie-sfanta-noua-muceni%C8%9Ba-

elisabeta/.  

 

* 

 

18 iulie 2009. Sf. Scriptură online, ed. BOR 

1988. A se vedea:  

http://totisfintii.com/biblie/Biblia.htm.  

 

* 
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18 iulie 2009. O bibliotecă fabuloasă, cu 

cărţi rare, a domnului Nemeş din Ploieşti, 

România. A se vedea:  

 http://antiqbooks2000.blogspot.com/.  

 

* 

 

18 iulie 2009. Un tabloid american citat 

adesea de tabloidele româneşti şi nu numai.  

A se vedea:  

http://www.dailymail.co.uk/home/index.ht

ml.  

* 

 

18 iulie 2009. RSS-urile celor 3 bloguri 

principale pe care le creăm. A se vedea: 

http://www.rssmix.com/u/269151/.  

 

* 

 

23 iulie 2009. Sfânta Liturghie a Sfântului 

Ioan în notaţie psaltică. A se vedea:  

http://www.stavropoleos.ro/files/liturhie%2

0surori_carticica.pdf.  

 

* 

 

23 iulie 2009. Creaţiile simfonice ale ÎPS 

Ilarion Alfeyev
27

. Aici e începutul... 

A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=bsUbm

CoMP1Y.  

 

* 

 

23 iulie 2009. O televiziune online cu 

programe de muzică simfonică. A se vedea:  

 http://liveweb.arte.tv/fr/cat/Classique/.  

 

* 

 

                                           
27 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Hilarion_%28Alfeyev%29.  
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25 iulie 2009. Predică la duminica a 7-a 

după Rusalii (2009). A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/07/24/predi

ca-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2009/.  

 

* 

 

25 iulie 2009. Bucuria vieţii cu Dumnezeu.  

A se vedea: 

http://www.trilulilu.ro/bastrix/61a0c60d48f

7a0.  

* 

 

25 iulie 2009. Despre: vreau şi eu să fiu 

corupt! A se vedea:  

http://www.evz.ro/articole/detalii-

articol/860732/SENATUL-EVZ-O-boare-de-

sifilis/.  

 

* 

25 iulie 2009. O domnişoară cu căutări 

insulare. A se vedea:  

http://gul-tevetoglu.blogspot.com/.  

 

* 

 

25 iulie 2009. Cât de repede scrii? Vrei să 

afli? A se vedea: http://romanian-speedtest.10-

fast-fingers.com/.  

 

* 

 

25 iulie 2009. Biblioteca psaltică a 

Mănăstirii Stavropoleos din Bucureşti. A se 

vedea: http://www.stavropoleos.ro/files/.  

 

* 

 

4 august 2009. Din experienţa teologico-

mistică a Sfântului Isaac Sirul. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/08/04

/din-dumnezeiasca-experienta-a-sfantului-isaac-

al-ninivei-1/.  
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* 

 

4 august 2009. 5 august: ziua de pomenire a 

Sfântului Ioan Hozevitul. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/08/04/rugac

iune-catre-sfantul-ioan-hozevitul-5-august/.  

 

* 

 

4 august 2009. Despre Sfântul Ierarh 

Serafim al Sofiei. A se vedea:  

http://www.scribd.com/doc/11591197/Viata

-Si-Minunile-Sfantului-Serafim-Sobolev.  

 

* 

 

5 august 2009. The Preach of the Lord’s 

transfiguration [Mat. 17, 1- 9]. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/08/05

/the-preach-of-the-lord%E2%80%99s-

transfiguration-mat-17-1-9/.  

* 

 

5 august 2009. Icoanele lui Ovidiu Stanciu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/07/31

/sfintele-icoane-ale-lui-ovidiu-stanciu-creatii-din-

timpul-studentiei/.  

 

* 

 

15 august 2009. Libronix 3. A se vedea: 

http://torrents.thepiratebay.org/4696081/Logos_S

cholar_Gold_Libronix_3.0E.4696081.TPB.torrent 

 

* 

 

15 august 2009. Despre cum ţâşneşte 

credinţa din oameni. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/08/15

/stralucirea-credintei/.  

* 
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17 august 2009. Felicitări Andi Vasluianu, 

pentru "Cealaltă Irină"! A se vedea:  

http://www.fav.ro/ro/portofoliu/fictiune/171

-the-other-irina.html.  

 

* 

 

17 august 2009. Sute de cărţi, gratuite, în 

limba franceză. Doar le downloadaţi! A se vedea: 

http://www.livres-et-ebooks.fr/.  

 

* 

 

17 august 2009. Biblioteca metropolitană. 

Bucureşti. A se vedea: http://www.bmb-on-

line.ro/scripts/master.htm.  

 

* 

 

21 august 2009. Predica duminicii a 11-a 

dpă Rusalii (2009). A se vedea: 

http://www.trilulilu.ro/bastrix/00bc0095586283.  

 

* 

 

21 august 2009. Arhiva Revistei Teologice.  

A se vedea:  

http://www.revistateologica.ro/arhiva.php.  

* 

 

21 august 2009. Studii teologice de la 

Marquette University. A se vedea:  

http://www.marquette.edu/maqom/.  

 

* 

 

21 august 2009. Topul saiturilor accesate de 

români în această lună. A se vedea: 

http://alexa.com/topsites/countries;0/RO.  

 

* 
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22 august 2009. Spaţiul ca legătură între 

noi, Dumnezeu şi semenii noştri. A se vedea: 

http://www.viddler.com/explore/dorinfather/video

s/353/.  

 

* 

 

22 august 2009. Dacă doriţi să daţi altora 

până la 200 mb gratuiţi de carte, audio, video, 

fotografie, apelaţi la Rapid Share.  

A se vedea: http://rapidshare.com/.  

 

* 

 

22 august 2009. Zeci de cărţi în contul 

nostru de la eSnips.  

A se vedea:  

http://www.esnips.com/user/dorinfather.  

 

* 

 

 
 

Radu Teodorescu
28

 (26 august 2009, ora 12. 

30):  

Iubite părinte Dorin, mulţumesc pentru 

cuvintele de încurajare!... 

Am avut mari ezitări de [în] a publica pe 

internet volumele teologului Florovsky
29

... 

                                           
28 Idem: https://www.facebook.com/radu78t.  
29 Publicate aici, în contul său din Scribd:  

http://www.scribd.com/Radu3/documents.  
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Sper ca ele să fie de folos teologilor 

români...Sunt 14 volume de la cap la coadă...Sunt 

cât o Biblie... 

Da...sper ca aceste volume, care nu sunt 

tipărite integral în limba română să fie de folos... 

Căile teologiei ruse este un volum amplu 

citat în şcolile occidentale...El nu este disponibil 

în limba română... 

 

În Hristos, 

Radu.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt de mult 

aşteptate, dragă Radu, şi în română au fost editate 

numai lacunar, după câte ştiu eu.  

Nu am ştiut de dumneata până astăzi, 

tocmai de aceea m-am bucurat nespus, pentru tot 

ce am văzut şi pentru tot ceea ce cred că faci în 

continuare.  

Nădăjduiesc să fim aproape în continuare.  

Şi cred că ar trebui să începi un blog serios, 

în WordPress, unde să scrii constant, să traduci 

constant...şi să fii foarte mobil în prezentarea 

dumitale față de publicul cititor.  

Mă bucur nespus pentru dumneata şi acesta 

e harul lui Dumnezeu! 

 

* 

 

26 august 2009. Predica la tăierea capului 

Sfântului Ioan Botezătorul (29 august 2009).  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/08/26

/predica-la-taierea-capului-sfantului-ioan-

botezatorul-29-august-2009/.  
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Chrystalla Nikolaou
30

: o tropos pu 

apokefalisan ton Aghion Ioanni itane foveros. Ti 

kardia ihane aftoi oi anthropoi!! Den vrisko logia 

na po...i kardia mu ponai.  

 

Chrystalla Nikolaou a fost singura persoană 

care a apreciat această predică.   

 

* 

Andreea Ioan (27 august 2009, ora 9. 18): 

Vă mulțumesc pentru urările de bine! 

Dorin Octavian Picioruș: Cu plăcere, 

doamnă! 

 

                                           
30 A se vedea: https://www.facebook.com/chrystalla.wennqvist.  
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* 

 

28 august 2009. Primul fragment din al 14-

lea volum al meu de poezie. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/08/27

/dorin-streinu-o-carte-pentru-un-singur-cititor-

partea-intai-vol-14-de-poeme-1997-1/.  

 

* 

 

28 august 2009. Cele mai mari salarii 

bugetare din România. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/08/28/cele-

mai-mari-salarii-de-stat-din-romania/.  

 

* 

 

28 august 2009. Adobe CS4 Master 

Collection 2009. A se vedea:  

http://www.mininova.org/tor/2231274.  

 

* 

 

28 august 2009. Cărţi gratuite de la 

LiterNet. A se vedea: 

http://editura.liternet.ro/autori.php.  

 

* 

30 august 2009. Platforma de download 

"Patrologia" într-un nou design. A se vedea:  

http://plgo.info/.  

 

* 

 

 

30 august 2009. Frost Wire: un downloader 

de torrente. A se vedea:  

http://www.frostwire.com/.   

 

* 

 

31 august 2009. Filologie noutestamentară. 

Articole gratuite. A se vedea:  
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http://www.bsw.org/?l=7220.  

 

* 

 

31 august 2011. La mulţi ani! La 1 

septembrie 2009 începe noul an bisericesc 

ortodox 2009-2010... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/08/31

/finalul-inceputului/.  

 

* 

 

5 septembrie 2009. Predică la duminica a 

13-a după Rusalii (2009). A se vedea:  

http://www.viddler.com/explore/dorinfather

/videos/356/. 

 

* 

 

5 septembrie 2009. In memoriam pentru 

Fundoianu. A se vedea:  

http://fondane.wordpress.com/.  

 

* 

 

5 septembrie 2009. Un cont Scribd pentru 

teologi. Download... 

A se vedea:  

http://www.scribd.com/people/documents/1

114865-greg-o-ruffus.  

 

* 

 

5 septembrie 2009. Nero portabil.  

A se vedea:  

http://www.downarchive.com/software/port

able/40721-nero-burning-rom-94132d-

portable.html.  

* 

 

5 septembrie 2009. Savanta Bianca Delta: o 

femeie inexprimabilă. A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2009/09/05

/bianca-este-un-hot-shot-marfar-rapid-expert-al-

stiintelor-de-tot-felul/.  

 

* 

 

5 septembrie 2009. Convertor portabil.  

A se vedea:  

http://www.downarchive.com/software/port

able/40772-extra-video-converter-pro-100602-

portable.html.  

 

* 

 

Paraskevi Berber
31

 (7 septembrie 2009):  

Good morning!...God bless you, Dorin 

Octavian Piciorus!...As well...Nice to meet you 

my brother...Have a nice day... 

Dorin Octavian Picioruș: Thank you very 

much, Paraskevi! You are a good partner of 

online...  

 

* 

 

8 septembrie 2009. Sfântul Ciprian al 

Cartaginei.  

A se vedea: http://cyprianproject.info/.  

 

Chrystalla Nikolaou: I love him.  

 

Linc apreciat de Chrystalla Nikolaou și 

Paraskevi Berber.  

 

* 

 

8 septembrie 2009. Reflecţii despre... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/09/08

/sanatate-si-boala/.  

* 

 

                                           
31 Idem: https://www.facebook.com/paraskevi.berber.  

Paraskevi locuiește în Instanbul, Turcia.  
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8 septembrie 2009. Scrisorile Sf. Ciprian al 

Cartaginei. A se vedea:  

http://www.intratext.com/IXT/ENG0278/.  

 

* 

 

8 septembrie 2009. Crin Antonescu...şi noul 

său canal mediatic de pe You Tube.  

A se vedea:  

http://www.youtube.com/user/crinantonesc

u.  

* 

 

8 septembrie 2009. Ultimul documentar al 

lui Michael Moore (scurtă prezentare). A se 

vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=IhydyxR

jujU.  

* 

 

8 septembrie 2009. Un pas spre...un dialog.  

A se vedea:  

http://webmessenger.yahoo.com/?im=dorin

father.  

 

* 

 

11 septembrie 2009. Un Sfânt 

nonconformist. A se vedea:  

http://www.imeem.com/people/kmOU3wd/

music/6TR3PSLK/costantin-negruzzi-

lumanaricamp3/.  

* 

 

12 septembrie 2009. Atât de mult ne-a iubit 

Dumnezeu pe noi...A se vedea:  

http://www.trilulilu.ro/bastrix/695a15ac02ff

31.  

* 

 

12 septembrie 2009. Mă găsiți pe Twitter 

aici: http://twitter.com/fatherdorin.  
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* 

 

13 septembrie 2009. Sfântul Fotie cel Mare. 

A se vedea:  

http://www.scribd.com/doc/15950423/Mist

agogia-Sfantului-Duh.  

 

* 

 

16 septembrie 2009. Un Paul Goma 

integral. E o mare binefacere, când însuși autorul 

își dăruie cărțile, în forme foarte plăcute. 

Downloadați integrala operei lui Paul Goma! 

A se vedea:  

http://paulgoma.free.fr/page1.php.  

 

* 

 

16 septembrie 2009. Schema culorilor. A se 

vedea: http://www.colorschemedesigner.com/.  

 

* 

 

16 septembrie 2009. Contul meu de 

fotografie din Zorpia. Doar 1.800 de fotografii...A 

se vedea: http://www.zorpia.com/dorin777.  

 

* 

 

16 septembrie 2009. Un cont pe Scribd 

pentru cărțile voastre. A se vedea:  

http://www.scribd.com/people/view/11675.  

 

* 

 

16 septembrie 2009. Un cont free pentru 

filele voastre! A se vedea:  

http://depositfiles.com/en/signup.php?ref=k

ristyb24.  

 

* 
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17 septembrie 2009. Viața e foarte 

frumoasă...nu numai frumoasă! A se vedea:  

http://www.trilulilu.ro/bastrix/f0683e82847

5e6.  

 

* 

 

18 septembrie 2009. Filmul rusesc. A se 

vedea: http://www.memocast.com/.  

 

Sever Ioan Miu Olahus: filme rusești de 

văzut gratuit, integral, în mai multe părți. multe 

oscarizate/nominalizate 

http://www.youtube.com/user/birubirFilms#g/p  

 

* 

 

18 septembrie 2009. De ce vă rușinați de 

Mine și de cuvintele Mele? A se vedea: 

http://vimeo.com/6642905.  

 

* 

 

19 septembrie 2009. Seri de dor 7. A se 

vedea: http://vimeo.com/6652972.  

 

* 

 

19 septembrie 2009. Ultima parte a cărții 

Psalmilor. A se vedea: 

http://www.imeem.com/people/kmOU3wd/

music/OV_PJacZ/psalmii-131-151-cf-ed-bor-

1988mp3/.  

 

* 

 

20 septembrie 2009. Acatistul Sf. Mare 

Mucenițe Ecaterina. A se vedea:  

http://www.imeem.com/people/wPNL3ky/

music/BHKoIFws/acatistul-sf-mare-mucenite-

ecaterina-acatistul-sf-mare-mucen/. 

 

* 
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20 septembrie 2009. Vocea lui Petru Creția. 

A se vedea:  

http://www.imeem.com/groups/GgMzXjOh

/music/26oP-KaG/petru-cretia-manuscrisele-lui-

eminescu/.  

* 

 

22 septembrie 2009. Apelați la Transfer ro, 

pentru a da altuia informații de până la un giga!  

A se vedea: http://s4.transfer.ro/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Nu trebuie să vă 

logați, ci numai să puneți emailul spre destinatar 

și pachetul de informație.  

* 

 

22 septembrie 2009. Pentru că seara e o 

scadență...A se vedea:  

http://www.imeem.com/people/kmOU3wd/

music/P1bnPK-Z/seara-moartea-si-iertareamp3/.  

 

* 

 

23 septembrie 2009. Maica Benedicta.  

A se vedea:  

http://www.viddler.com/explore/dorinfather

/videos/362/.  

 

* 

 

23 septembrie 2009. Tudor Gheorghe, 

Miorița: http://chirb.it/yMK2cv.  

 

* 

 

23 septembrie 2009. Gheorghe Zamfir, Ave 

Maria: http://chirb.it/GpzGH7.  

 

* 

 

23 septembrie 2009. Transfer de file cu 

Dump.ro. Tot până la 1 Giga. A se vedea:  
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http://www.dump.ro/.  

 

* 

 

23 septembrie 2009. De astăzi avem cont și 

în Chirbit. Podcasturi audio gratuite. A se vedea: 

http://www.chirbit.com/dorinfather.  

 

* 

 

25 septembrie 2009. Aveți o fotografie, o 

faceți cu acest dispozitiv să „cântărească” cel mai 

ușor...și apoi o trimieți prin email, ca să încapă 

multe fotografii. 

A se vedea: http://luci.criosweb.ro/riot/.  

 

* 

 

25 septembrie 2009. Ubix.ro este un 

indexor de bloguri românești. Adică aici găsiți 

articole despre orice vă interesează, care au fost 

trase de pe bloguri și inventariate. 

A se vedea: http://www.ubix.ro/.   

* 

 

25 septembrie 2009. Cititori Media Pro 

A se vedea: http://sati.mpinteractiv.ro/.  

 

* 

 

25 septembrie 2009. Cartea Psalmilor, ed. 

TPA 2009 (audio și download). A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/09/24/carte

a-psalmilor-ed-tpa-2009-audio-%C8%99i-

download/.  

* 

 

Paraskevi Berber (25 septembrie 2009): 

Good afternoon father Dorin.. 

Dorin Octavian Picioruș: Have a good 

heart, Mss. Paraskevi! 

 

* 
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26 septembrie 2009. Ediția scripturală, 

folosită în uz de neoprotestanții români, înainte de 

ediția Cornilescu. Pentru download... 

A se vedea:  

http://www.archive.org/details/sfntascriptur

a00ghen.  

 

* 

 

26 septembrie 2009. Predica noastră din 

duminica a 18-a după Rusalii, adică predica de 

mâine. A se vedea:  

http://www.viddler.com/explore/dorinfather

/videos/363/.  

* 

 

26 septembrie 2009. Cărți ortodoxe pentru 

download. A se vedea: http://www.arhiva-

ortodoxa.info/.  

 

* 

 

26 septembrie 2009. Biblia de la 1688 

pentru download. Parola: dorinfather.   

A se vedea:  

http://www.4shared.com/file/135568367/cf

685c97/Biblia_de_la_Bucuresti_1688.html.  

 

* 

 

26 septembrie 2009. Contul nostru din 

4shared.com, unde puteți să downloadați orice 

doriți cu parola: dorinfather.  

A se vedea: 

http://www.4shared.com/u/psgpkgqg/9528a

f72/dorinfather.html.  

 

* 

 

Constantin Cicort (27 septembrie 2009): 

https://www.facebook.com/groups/130319718051

/.  
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* 

  

27 septembrie 2009. Acatiste și slujbe 

ortodoxe în limba franceză. A se vedea:  

http://acathistes-et-offices-

orthodoxes.blogspot.com/.  

 

* 

 

27 septembrie 2009. Despre viețile Sfinților 

ortodocși apuseni în limba engleză.  

A se vedea:  

http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/.  

 

* 

 

27 septembrie 2009. 16 volume din opera 

lui Eminescu. A se vedea:  

http://eminescu.petar.ro/opera_completa/ind

ex.html.  

* 

 

27 septembrie 2009. Sfânta Scriptură în 

multe limbi și în multe ediții. A se vedea:  

http://scripturetext.com/.  

* 

 

27 septembrie 2009. Google pentru 

tradiționaliștii evrei. A se vedea:  

http://www.koogle.co.il/.  

 

* 

 

27 septembrie 2009. Zune.net pentru video/ 

audio. A se vedea: http://www.zune.net/en-US/.   

 

* 

 

27 septembrie 2009. Download Squad: un 

blog de tehnologie pe care vi-l recomand! 

A se vedea:  

http://www.downloadsquad.com/page/20/.  

* 
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27 septembrie 2009. Pe Scribd mai există 

încă comuniști...unde am găsit scrierile lui Lenin 

la download.  

A se vedea:  

http://www.scribd.com/communist.  

* 

 

30 septembrie 2009. Și francezii vor să 

împartă lucrări științifice cu toată lumea... 

A se vedea:  

http://www.persee.fr/web/revues/home.  

 

* 

 

30 septembrie 2009. Faceți url-uri mici din 

acelea mari, aici...A se vedea: http://tinyurl.com/.  

 

* 

 

1 octombrie 2009
32

. Acatistul Nunții.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01

/acatistul-nun%C8%9Bii/.  

* 

 

1 octombrie 2009. Rugăciune către Fer. 

Serafim Rose. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01

/troparulcondacul-%C8%99i-acatistul-fericitului-

serafim-rose-al-platinei/.  

 

* 

 

 

1 octombrie 2009. Pr. Dr. Dorin Octavian 

Picioruș, Lumea postmodernă și depersonalizarea 

omului.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01

/lumea-postmoderna-%C8%99i-depersonalizarea-

omului/.   

                                           
32 Acesta a fost momentul când am început să ne edităm opera, la nivel 

online, în mod gratuit.  
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* 

 

4 octombrie 2009. Viața lui Adam și a Evei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03

/via%C8%9Ba-lui-adam-%C8%99i-a-evei/.  

 

* 

 

4 octombrie 2009. Pr. Dr. Dorin Octavian 

Picioruș, Teologia îndumnezeirii. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03

/teologia-indumnezeirii/   

* 

 

 

4 octombrie 2009. Twitter pentru azi, vol. 

1, 2009. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/04

/twitter-pentru-azi-vol-1-2009/. 

 

* 

 

 

4 octombrie 2009. Online TV Player. Watch 

Free Internet TV on PC. A se vedea: 

http://www.onlinetvplayer.com/?install.  

 

* 

 

 

4 octombrie 2009. Anatomia organelor 

masculine.  

A se vedea: 

http://aynstein.blogspot.com/2009/10/anato

mia-organelor-masculine.html.  

 

* 

 

4 octombrie 2009. Pictura rusă: un blog 

capodoperă. A se vedea:  

http://01varvara.wordpress.com/.  

* 
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4 octombrie 2009. 100 de personalităţi i se 

alătură preşedintelui Crin Antonescu, la iniţiativa 

lui Emil Constantinescu – Cotidianul.  

A se vedea:  

http://www.cotidianul.ro/100_de_personalit

ati_i_se_alatura_presedintelui_crin_antonescu_la

_initiativa_lui_emil_constantinescu-98333.html.  

* 

 

4 octombrie 2009. Căutare:  

http://gorila.ro/?query=muzica+hip+hop.  

 

* 

 

4 octombrie 2009. Biblioteca dacică.  

A se vedea:  

http://www.dracones.ro/?operatie=subiect&

locatie=diverse&fisier=Biblioteca_dacica.  

 

* 

 

6 octombrie 2009. St. Gallen, 

Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 459.  

A se vedea:  

http://www.e-

codices.unifr.ch/en/description/csg/0459.  

 

* 

 

6 octombrie 2009. Piteștiul schingiuit.  

A se vedea:  

http://www.experimentulpitesti.org/public/a

pelul-nostru/.  

 

* 

 

6 octombrie 2009. Muzeul Militar Național.  

A se vedea:  

http://www.ici.ro/romania/ro/bucuresti/bu_

muzeumilitar.html.  

 

* 
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6 octombrie 2009. STDU Viewer ver 1.5.  

A se vedea:  

http://www.stdutility.com/stduviewer.html.  

 

* 

 

7 octombrie 2009. Pelerina Egeria și Cultul 

ortodox în secolul al IV-lea, traducere personală.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/07

/pelerina-egeria-și-cultul-ortodox/.  

* 

 

7 octombrie 2009. Saitul Paulei Seling: 

http://www.paulaseling.ro/.  

 

* 

 

9 octombrie 2009. Întregul PG, adică 161 

de volume la nivel online:  

http://irishpilgrim.blogspot.com/2009/06/mi

gnes-patrologiae-cursus-completus.html.  

 

* 

 

9 octombrie 2009. Un blog cu teologie 

aramaică: http://aramaico.wordpress.com/revue-

de-lorient-chretien-artigos-sobre-aramaico/. 

 

* 

 

9 octombrie 2009. Surse teologice online 

copleșitoare:  

https://umdrive.memphis.edu/mhooker/google_bo

oks-bible_judaism_christianity.html#migne_PG.  

 

* 

 

9 octombrie 2009. Cotidianul a recenzat 

Teologie pentru azi:   

http://cotidianul.ro/teologie_rss_si_wordpre

ss-100364.html 

* 
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9 octombrie 2009. Predica din duminica a 

21-a după Rusalii (2009). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/09

/predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2009/.  

 

* 

 

10 octombrie 2009. Luiza Palanciuc și 

Mihai Șora. A se vedea:  

http://www.youtube.com/user/LPalanciuc#

p/u/1/YRSPE8-bflc.  

 

* 

 

10 octombrie 2009. Corpus Christianorum. 

A se vedea:  

http://www.corpuschristianorum.org/series/

index.html.  

* 

 

10 octombrie 2009. Reclama de prevenire a 

cancerului la sân în Noua Zeelandă. A se vedea:  

http://www.ibelieveinadv.com/2009/10/new

-zealand-breast-cancer-foundation-inflatables-

shape/.  

* 

 

11 octombrie 2009. Echofon pentru Twitter. 

A se vedea: http://echofon.com/.  

 

* 

 

12 octombrie 2009. Sfânta Parascheva 

(2009).  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/12

/vecernia-mica-%C8%99i-mare-a-sfintei-prea-

cuvioasei-maicii-noastre-parascheva-2009/.  

 

* 
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13 octombrie 2009. Utrenia Sf. Parascheva 

(2009). Citire și comentariu imnografic. A se 

vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/13

/utrenia-sfintei-parascheva-2009/.  

 

* 

 

Alexandru Anastasiu (13 octombrie 2009): 

Mulțumesc pentru accept...))). 

Saitul meu:  

http://www.alexandruanastasiu.com/.  

 

* 

 

Alexandru Anastasiu (13 octombrie 2009): 

O seară bună!  

Pagina mea de Facebook:  

https://www.facebook.com/pages/Alexandr

u-Anastasiu/279015330393.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, domnule Alexandru Anastasiu! 

 

* 

 

16 octombrie 2009. Predica mea pentru 

duminica asta. Vă doresc numai bine tuturor!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/16

/predica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2009/.  

 

* 

 

17 octombrie 2009. Cărți și programe din 

partea noastră. Un dar pentru dv.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/17

/din-nou-despre-generozitate/.  

 

* 
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19 octombrie 2009. Pr. Dr. Dorin Octavian 

Picioruș, Traduceri patristice, vol. 1. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/19/tradu

ceri-patristice-vol-1-2009/.   

 

* 

 

20 octombrie 2009. Walt Disney și 

Masoneria. A se vedea:  

http://www.jurnaluldevrancea.ro/opinii/adri

an_botez/3238-

copilaria_copiilor_nostri_este_cumplit_amenintat

a.html.  

 

* 

 

20 octombrie 2009. Pictura Alexandrei 

Nechita sau al lui Picasso al românilor.  

A se vedea:  

http://www.4shared.com/file/141715938/dc

3fb859/Alexandra_Nechita_sau_Picasso_al_roma

nilor.html.  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

Utilizator: dorinfather@yahoo.com 

Parola: dorinfather 

Dorin Octavian Picioruș: Vă trebuie pentru 

download.  

 

* 

 

24 octombrie 2009. Predica duminicii a 23-

a după Rusalii (2009). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/24

/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2009/.  

 

* 

 

27 octombrie 2009. Bucuria comuniunii, 

vol. 2, 309 pagini. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/bucur

ia-comuniunii-vol-2/.  

* 
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27 octombrie 2009. Fragmentarium, vol. 1, 

126 pagini.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26

/fragmentarium-vol-1/.  

* 

 

27 octombrie 2009. Nichita Stănescu, 

Fenomenul limbii poezești, 155 pagini. Teza de 

Master a soției mele. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26

/nichita-stanescu-fenomenul-limbii-

poeze%C8%99ti/.  

* 

 

27 octombrie 2009:  

Utilizator: dorinfather@yahoo.com 

Parola: dorinfather 

A se vedea:  

http://www.4shared.com/account/file/14376

5382/f736c063/Encyclopedia_of_Television_Sho

ws_1925_through_2007.html?sId=zKNwQunWL

GwdMgbZ.  

* 

 

28 octombrie 2009. Codecurile pentru 

Windows 7. A se vedea:  

http://www.windows7codecs.com/.  

 

* 

 

 
 

 

Am primit o „radiant heart” pe 28 

octombrie 2009.  
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* 

 

29 octombrie 2009. O doamnă...morală, 

nu?  

A se vedea:  

http://www.codrosu.ro/wp-

content/uploads/2009/09/acid_picdump_81_58.jp

g.  

 

* 

 

29 octombrie 2009. Un glosar pentru online 

(partea 1). A se vedea:  

http://www.dannywhitehouse.com/index.ph

p/2009/09/social-media-glossary-part-1-business-

trade/.  

 

* 

 

29 octombrie 2009. Un glosar pentru online 

(partea a doua). A se vedea: 

http://www.dannywhitehouse.com/index.ph

p/2009/09/social-media-glossary-part-2-

everything-else/.  

 

* 

 

29 octombrie 2009. Hardware complet.  

A se vedea: 

http://fc01.deviantart.com/fs46/f/2009/200/

1/1/Computer_hardware_poster_1_7_by_Sonic84

0.png.  

 

* 

 

29 octombrie 2009. Predică la duminica a 

22-a după Rusalii (2009). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/29

/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2009/.  

 

* 
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30 octombrie 2009. A se vedea: 

http://vimeo.com/4666149.  

 

* 

 

Sever Ioan Miu Olahus
33

 (30 octombrie 

2009): La mulți ani, Părinte, pentru duminică! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos. 

 

* 

 

Dionysios Potamitis
34

 m-a etichetat într-o 

însemnare a sa.  

 

* 

 

Nicolaos Lagumtzis (1 noiembrie 2009, ora 

21.14): Χρόνια Πολλά, υγιεινά, 

ευτυχισμένα και δημιουργικά! 

Την ευχή σου αδελφέ! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Ευχαριστώ πολύ 

όμορφη, πατέρα Νικόλαο, και σας εύχομαι χαρά 

του Θεού στη ζωή σας!  

 

* 

 

3 noiembrie 2009. Lingoes se încearcă a se 

implementa pe piață și e și gratuit și portabil. E 

vorba de un complex de dicționare 

multilingvistice... 

A se vedea:  

http://www.lingoes.net/en/translator/downl

oad.htm.  

 

* 

 

3 noiembrie 2009. Ioana Anastasiu și cum 

arată o doamnă care cântă la flaut în mod 

profesionist.  

                                           
33 Idem: https://www.facebook.com/olahus.  
34 Idem: https://www.facebook.com/OrthodoxChildrensBooks/.  
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A se vedea:  

http://www.anastasiu.com/ro/index.html.  

 

* 

 

3 noiembrie 2009. Radioul românesc cu 

interfață video.  

A se vedea: http://www.radiolynx.ro/.  

 

* 

 

3 noiembrie 2009. Dacă ați trecut pe 

Windows 7...de aici vă luați widgetele pentru 

desktop. A se vedea:  

http://gallery.live.com/results.aspx?bt=1&pl

=1&ds=2&la=en&tier=0&st=5&p=62&c=0.  

 

* 

 

3 noiembrie 2009. Revista etnologilor 

români. A se vedea:  

http://www.etnologie.ro/index.html.  

 

* 

 

3 noiembrie 2009. Netlogul meu revine la 

viața...pe care nu a avut-o... 

A se vedea:  

http://ro.netlog.com/dorinfather/blog/blogid

=953283.  

* 

 

3 noiembrie 2009. Sfântul Sfințit Mucenic 

Irineu al Lyonului, Contra ereziilor, vol. 1, 341 

pagini. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/03

/sfantul-sfin%C8%9Bit-mucenic-irineu-al-

lyonului-contra-ereziilor-vol-1/.  

* 

 

Dionysios Potamitis (4 noiembrie 2009): 

What are our young people being exposed to? 

A se vedea:  
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https://www.facebook.com/notes/dionysios-

potamitis/what-are-our-young-people-being-

exposed-to/168930286381.   

 

Jackie Galloway Goodson
35

: It is scary how 

children are lured into "it is just fun" trickery. 

Thank you for the article. 

Fridolin Edwinz
36

: thank you for the article. 

is very important for parents to guide their 

children from an early age to always fear the 

Lord. Never allow children to find their own 

identity. Parents should provide a good example 

for the future growth of the child. I like the pic...  

Vasiliki Didaskalou
37

: Thank you for the 

article. 

Adriane Evans Adams
38

: Romanticizing 

vampires is warped. People have died at the hands 

of people claiming to be vampires. I myself 

checked the movie out from the library and 

watched it by myself out of curiosity.  

Bella is not the kind of role model I want 

for my daughters. She doesn't even have the sense 

to stay away from a guy that tells her he has the 

urge to kill her! Yeah, that's love.  

If a guy tells your daughter he can hardly 

control his urges around her, a DANGER sign 

should go up! Too many naive Christian girls 

confuse compassion with romantic love.  

They need to know the difference and that 

neither obligates them. And they need to know 

that romantic love is not their highest priority like 

it is in Disney fairytales. 

Dionysios Potamitis
39

:  

IC XC 

NI KA 

Vasiliki & Jackie, don't thank me, I'm just a 

"donkey" carrying stuff to you. 

                                           
35 Idem: https://www.facebook.com/jackie.g.goodson.  
36 Idem: https://www.facebook.com/fridolin.edwinz.  
37 Idem: https://www.facebook.com/Vasiliki.Didaskalou.  
38 Idem: https://www.facebook.com/adriane.adams.  
39 Idem: https://www.facebook.com/OrthodoxChildrensBooks.  
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Edwin, thanks for your comment. The 

picture is from the Orthodox Kids Corner,  

www.OrthodoxChildrensBooks.com,  

we've posted it because it's my six-years old 

daughter's favorite icon. 

When you say "fear the Lord" you mean it 

in the OT kind of way, right? Cause the Triune 

Lord needs not to be feared, but loved, loved more 

than anything else. What do you think? 

Adriane, I had not thought of this before I 

read your comment, Bella's behavior seems to me 

like the behavior performed by chattels 

voluntarily in burkas.To those of you, who feel 

the urge to kill this messenger: read your qu'ran, 

4:34. 

Fridolin Edwinz
40

: yes, I mean like that. 

The fear of the Lord because we love the Lord. I 

would be afraid to sin (to hurt my spouse) because 

I love Him.  

Jonathan Marc Teusink
41

: "Never allow 

children to find their own identity". Sorry for 

singling that out, but it's really quite a fantastic 

statement... 

Friska Monica
42

: that is just a stupid movie, 

I don't understand why these young people 

addicted to some "pagan" culture movie, Sorry if 

my comment offend anyone? 

Adriane Evans Adams
43

: To some extent 

children need to be allowed o discover their own 

identities gifts, personalities, etc.), but that is only 

in the context of a framework set up by the 

parents. First and foremost, they need to know 

who they are in Christ and their place in the 

family. 

* 

 

4 noiembrie 2009. The Society for Old 

Testament Study.  

A se vedea:  

                                           
40 Idem: https://www.facebook.com/fridolin.edwinz.  
41 Idem: https://www.facebook.com/jonathan.teusink.  
42 Idem: https://www.facebook.com/friska.monica.16.  
43 Idem: https://www.facebook.com/adriane.adams.  
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http://www.sots.ac.uk/resources.html#manu

scripts.   

 

* 

 

4 noiembrie 2009. The Journal of the 

Orthodox Center for the Advancement of  

Biblical Studies.  

A se vedea: 

http://www.ocabs.org/index.html.  

 

* 

 

4 noiembrie 2009. Un cont free pentru 

ridicarea unui stoc mare de fotografie. A se vedea: 

http://www.imagebam.com/.  

 

* 

 

4 noiembrie 2009. Google are un căutător 

de torente propriu. A se vedea: 

http://googletorrent.net/.  

 

* 

 

4 noiembrie 2009. Cu și despre Părintele 

Profesor Dumitru Stăniloae în limba engleză.  

A se vedea:  

http://books.google.com/books?q=Staniloae

&btnG=Search+Books.  

 

* 

 

Pe 4 noiembrie 2009, Anca Crăciun mi-a 

trimis un tort roz de ziua mea:  

 

 
 

* 
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4 noiembrie 2009. Kenneth 1. A se vedea: 

http://vimeo.com/7324879.  

 

* 

 

4 noiembrie 2009. Kenneth 2. A se vedea: 

http://vimeo.com/7358824.  

 

* 

 

4 noiembrie 2009. Sfântul Brendan. Sfânta 

Icoană e preluată de aici: Saint Brendan Orthodox 

Monastery Mission
44

.  

 

 
 

* 

 

                                           
44 A se vedea: https://www.facebook.com/pages/Saint-Brendan-

Orthodox-Monastery-Mission/275040370703.  
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4 noiembrie 2009. Cea mai mare listă de 

trackere românești. Trebuie să vă faceți cont la 

fiecare, care au intrare free, pentru a downloada 

torente. 

A se vedea:  

http://torrents.pluto.ro/.  

 

* 

 

 

4 noiembrie 2009. Lista mea de știri din 

Twitter. A se vedea:  

http://twitter.com/fatherdorin/stiri.  

 

* 

 

4 noiembrie 2009. Teologie pentru azi pe 

Netvibes. Pagina noastră publică de RSS-uri.  

A se vedea:  

http://www.netvibes.com/teologiepentruazi

#General.  

 

* 

 

4 noiembrie 2009. Unul dintre cele mai 

mari spații de torente american.  

A se vedea: http://www.torrentz.com/.  

 

* 

 

6 noiembrie 2009. Predica duminicii a 24-a 

după Rusalii (2009). A se vedea: 

http://chirb.it/y182aq.  

 

* 

 

6 noiembrie 2009. Foarte mule cărți, 

articole, imagini în contul nostru din eSnips.  

A se vedea:  

http://www.esnips.com/user/dorinfather.   

 

* 
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6 noiembrie 2009. Sute de filme gratuite la 

nivel online. A se vedea:  

http://tvshack.net/movies/.  

 

* 

 

6 noiembrie 2009. Multă muzică populară 

românească gratuită.  

A se vedea: http://cinefil9.wordpress.com/.  

 

* 

 

7 noiembrie 2009. Bucuria comuniunii, vol. 

3. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/07

/bucuria-comuniunii-vol-3/.  

 

* 

 

9 noiembrie 2009. Lumea în contratimp. A 

se vedea: http://vimeo.com/7477655.  

 

* 

 

9 noiembrie 2009. Cel mai adesea blogul e 

râma pentru...peștii fraieri... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/09

/blogul-doar-carligul-de-la-undi%C8%9Ba/.  

 

* 

 

9 noiembrie 2009. Canalele TV ale BBC-

ului. A se vedea: http://www.bbc.co.uk/iplayer/tv.  

 

* 

 

9 noiembrie 2009. Radiourile BBC-ului. A 

se vedea: http://www.bbc.co.uk/iplayer/radio.  

 

* 
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9 noiembrie 2009. Doru Octavian Dumitru 

e pe OTV și vorbește despre seria de spectacole 

din această lună.  

 

* 

 

10 noiembrie 2009. Dumnezeu să-l ierte!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/07/06

/ovidiu-stanciu-un-artist-al-rasului-responsabil/.  

 

* 

 

10 noiembrie 2010. Vă dăm papuci 

comestibili. Ieftini și buni. Numai 100 de dolari 

bucata... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/sc

umpi-domne-scumpi.png.   

 

Dorin Octavian Picioruș: Până la urmă, 

dacă ne tocmim...vi-i dau gratis...  

 

* 

 

10 noiembrie 2009 

 

 
 

* 
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10 noiembrie 2009. Dacă vreți să jucați un 

joc cu întrebări de clasa primară...pe care nu le 

mai știți...și o să vă enervați...acesta e:  

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/g

ames/questionaut/pop.shtml.  

 

* 

 
 

Ana Hudici (10 noiembrie 2009, ora 22. 

35): Vă mulțumesc pentru invitația de prietenie. 

Mă interesează mult ce și cum scrieți, în același 

timp.  

Dorin Octavian Picioruș: Cred că vă referiți 

la Teologie pentru azi...Vă mulțumesc frumos... 

Ana Hudici: Mă refer la tot ce am găsit via 

CV.Vă mulțumim! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, la același 

lucru m-am gândit și eu, doamnă Ana Hudici! 

 

* 
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10 noiembrie 2009  

 

Cărțile dv. de interviuri
45

 cred că sunt o 

ștampilă a unor vremuri care nu se mai întorc...și 

a unor oameni...cel mai adesea, unici. Vă 

mulțumim frumos [pentru ele]! 

 

* 

 

11 noiembrie 2009. Cel care a făcut poza 

cere drepturi de autor...de la ziarele care au 

publicat-o astăzi. A se vedea:  

http://blog.alexgalmeanu.com/2009/11/drep

turi-de-autor-in-romania/.  

 

* 

 

 
 

11 noiembrie 2009. Sturionul românesc. A 

se vedea:  

http://farm3.static.flickr.com/2491/4092582

378_8da673e980_o.jpg.   

 

* 

 

                                           
45 Costion Nicolescu: https://www.facebook.com/costion.nicolescu.  

Care mi-a acceptat cererea de prietenie dar nu mi-a adresat niciun 

cuvânt. Nici la primirea mea...și în nicio zi până în 2011, când i-am 

șters pe cei 200 și ceva de „prieteni” din Facebook, printre care era și 

dumnealui.  
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11 noiembrie 2009. 80 de ani de Radio 

România. A se vedea: http://www.srr.ro/.  

 

* 

 

11 noiembrie 2009. La 20 de ani...după 

căderea zidului Berlinului. A se vedea: 

http://www.boston.com/bigpicture/2009/11/the_b

erlin_wall_20_years_gone.html.  

 

* 

 

11 noiembrie 2009. Cum e să citești poze... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/11

/ganduri-vizuale-de-la-hugh-kretschmer/.  

 

* 

 

11 noiembrie 2009. WinDjView-1.0.3-

Setup.exe. A se vedea:  

http://www.4shared.com/file/148356340/79

0e2d91/WinDjView-103-Setup.html.  

 

* 

 

11 noiembrie 2009. Dacă ești fericit, e mai 

grav...decât să iei gripă porcină? În orice 

caz...măștile de protecție față de gripa porcină...au 

distrus sărutul stradal...și contactele vizuale. 

Fiecare privește numai la botnița lui... 

 

* 

 

 

11 noiembrie 2009. Fii simțit...că neam 

prost sunt destui!  

 

* 
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11 noiembrie 2009. Evangelos Kyrialanis
46

. 

Fotografie a lui, preluată din contul său.  

 

And Greeks are Romanian! But the Greeks 

do not know Romanian language... 

 

 

 
 

* 

 

11 noiembrie 2009. Românii nu au învățat 

ceva important: cu toți oamenii se poate vorbi ca 

și cu...românii.  

Nu suntem diferiți decât în mintea noastră!  

Însă, pentru ca să fim comunicativi...trebuie 

să vrem să auzim faptul, că și alții au lucruri care 

să ne facă...mai oameni și mai români. 

 

* 

 

11 noiembrie 2009. Există întrebări 

riscante, care au mult bun simț. Numai că acele 

întrebări trebuie să aibă răspunsuri de conștiință. 

 

* 

                                           
46 A se vedea: https://www.facebook.com/greekboy1981.  
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11 noiembrie 2009. Sub fotografia 

Părintelui Mihai Burlacu
47

 am scris: „Preoția 

trebuie să ne-o asumăm și la nivel online! Și aici 

suntem tot noi...”. Pentru că în nicio fotografie nu 

apărea că e preot.  

 

 
 

* 

 

11 noiembrie 2009. Acesta a fost un 

exercițiu de comunicare...eșuat...Tăcerea nu e 

întotdeauna de aur...ci nepersonală. 

 

* 

 

12 noiembrie 2009. Am preluat o filă video 

de la Ruxandra Elena
48

:  

https://www.facebook.com/photo.php?v=11

34132084260&set=vb.1556044811&type=2&thea

ter.    

 

Deci Horia Brenciu
49

 are dimineți, ca tot 

omul...dar, în plus...le are cu aromă de cafea
50

... 

Dacă aveți cu aromă de migdale, nu se pune! 

Important e că e slow... 

 

* 

                                           
47 Idem: https://www.facebook.com/mihaiburli.  
48 Idem: https://www.facebook.com/ruxandra.kaitar.  
49 Pentru că Horia Brenciu era, pe atunci, unul dintre „prietenii” mei 

de pe Facebook.  
50 Aluzie la un cântec al său.  
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12 noiembrie 2009. Sf. Epifanie de 

Salamina, Măsuri și greutăți. Adică tot felul de 

chichițe din Sfânta Scriptură, care au nevoie de 

comentarii aprofundate. 

A se vedea:  

http://www.tertullian.org/fathers/epiphanius

_weights_03_text.htm#2.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Aici e începutul, 

că în lincul deasupra am dat nota 2: 

http://www.tertullian.org/fathers/epiphanius_weig

hts_03_text.htm.  

 

* 

 

12 noiembrie 2009. Dacă vă doare capul, 

după ce faceți un ceai fierbinte și îl beți și luați, 

eventual, și alte pastile, trebuie să ziceți către 

Dumnezeu și astea: Doamne, Tu ai făcut capul 

nostru și numai Tu știi cum funcționează el de 

fapt. Linișteș-te-mă cu slava Ta, pentru că Tu le 

faci pe toate bune foarte! 

 

* 

 

12 noiembrie 2009. Pentru că am experiențe 

multiple online, vă spun ce cred eu despre 

comunitățile online, despre diverse comunități.  

Pe HI5 tinerii caută să se găsească.  

Pe Twitter oamenii își scriu vrute și 

nevrute...pentru ca să se înțeleagă.  

Pe Facebook oamenii vin ca să arate că pot 

să facă ceva...dar sunt bosumflați, majoritatea... 

 

* 

 

12 noiembrie 2009. Însă nu e bine să te dai 

vedetă, chiar de ești, pentru că oamenii vin să 

vadă că și vedetele...sunt oameni.  

Cred că trebuie să dicutăm, ca să iasă ceva 

mai bine...pentru noi.  
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Altfel comunitatea online e o tăcere...surdo-

mută, ca să cităm clasici în viață
51

. 

 

* 

 

12 noiembrie 2009. Și eu sper ca împreună 

cu dv., cei 72 de prieteni ai mei de aici, pe 

românește, grecește sau turcește...să discutăm câte 

ceva. E atât de greu? 

 

* 

 

13 noiembrie 2009. La priveghiul de astăzi 

al lui Gheorghe Dinică. Video, audio, fotografii.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/12

/priveghi-la-catafalcul-lui-gheorghe-dinica-12-11-

2009/.  

 

* 

 

13 noiembrie 2009. Fotografia infra e 

preluată de la Chrystalla Nikolaou
52

:  

  

La Chrystalla e cu zăpadă mare, frate! 

 

 

                                           
51 Aluzie la un cântec de la Paraziții: Shoot Yourself.  

A se vedea varianta necenzurată:  

http://www.youtube.com/watch?v=gsBcY3Pow3Y.  
52 A se vedea: https://www.facebook.com/chrystalla.wennqvist.  
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Militaru Gabriel
53

: Sărut mâna! Dacă puteți, 

pomeniți la Sfânta Liturghie și pe Karolina 

Dimitra, fetița dumneaei, care este bolnavă. 

Vă doresc o seară plăcută! Doamne ajută! 

Dorin Octavian Picioruș: O știu, părinte 

Gabriel! Am tot pomelnicul familiei sale...Am 

discutat cu doamna Chrystalla... 

* 

 

13 noiembrie 2009. Predica duminicii a 25-

a după Rusalii (2009). A se vedea: 

http://chirb.it/g20DN2.  

 

* 

 

14 noiembrie 2009. Despre candidatul la 

președinția României: Crin Antonescu. Propria 

mea poziție.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/14

/permite%C8%9Bi-mi-sa-l-admir-2/.  

 

* 

 

14 noiembrie 2009. Editor audio cu 

sintetizator.  

A se vedea:  

http://www.downarchive.com/software/mul

timedia/57263-audiolab-net-

v431.html?utm_source=feedburner&utm_medium

=feed&utm_campaign=Feed%3A+Downarchive-

YourFutureDownloads+%28DownArchive+-

+Your+Future+Downloads%29&utm_content=G

oogle+Reader.  

 

Militaru Gabriel: Mulțumim frumos părinte 

Dorin, cred că e un program foarte util, dar e cam 

complicat de luat: se cere cont pentru logare și 

văd că și bănuți... 

Dorin Octavian Picioruș:  

                                           
53 Idem: https://www.facebook.com/fathergabriel.  
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http://hotfile.com/dl/17522528/d8f938c/Au

d...SSFiRE.rar.html. Ăsta e linkul direct, se 

downloadează, numai ca autorul a pus parolă la 

WinRar...Mi-am dat seama dupa ce am făcut 

publicitarea. Tu ai vrut să te loghezi la sait și nu 

la program... 

Dorin Octavian Picioruș: Ai găsit hiba pe 

blog? 

Militaru Gabriel: Încă nu am avut răgazul 

necesar să cercetez în amănunt, dar o voi face 

negreșit. Sărut mâna! Toate cele bune! 

 Dorin Octavian Picioruș: Foarte bine! 

 

* 

 

16 noiembrie 2009. Fericitul Patriarh al 

Ortodoxiei ecumenice, Pavle al Serbiei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/15

/fericitul-patriarh-al-ortodoxiei-ecumenice-pavle-

al-serbiei/.  

 

* 

 

16 noiembrie 2009. Mihnea Măruță: blogul 

moderatorului de la Cluj, al primei confruntări 

prezidențiale.  

A se vedea:  

http://mihneamaruta.ro/.  

 

* 

 

16 noiembrie 2009. Frumusețea reală 

izvorăște întotdeauna dinlăuntrul omului. Tocmai 

de aceea trebuie să afli cine și ce face omul, 

pentru ca să îl admiri.  

 

* 

 

17 noiembrie 2009. Împrumutați și citiți 

cărți de la Biblioteca Metropolitană București! 

Doar cu buletin de capitală... 

A se vedea:  
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http://www4.pmb.ro/wwwt/wwwcs/bmb/b

mb.htm.  

 

* 

 

17 noiembrie 2009. Eu pledez pentru 

specializarea continuă, adică pentru școala 

continuă... Dv. ce opțiune aveți? 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/17

/oamenii-valorici-%C8%99i-miopia-cercetarii-

romane%C8%99ti/.  

* 

 

17 noiembrie 2009. Dacă aveți nevoie de un 

toolbar, adică de o bară de prezentare a saiturilor 

sau a blogurilor personale, pe care [doriți] să o 

dați oricui... 

A se vedea:  

http://www.conduit.com/.  

 

* 

 

17 noiembrie 2009. [Antivirusurile] Panda 

și Kaspersky, ambele [din] 2010, sunt 

recomandările mele dacă ați trecut pe Windows 7.  

 

* 

 

18 noiembrie 2009. Teologia vederii lui 

Dumnezeu...o introducere la teza noastră 

doctorală.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18

/teologia-vederii-lui-dumnezeu/.  

 

* 

 

18 noiembrie 2009. Vederea lui Dumnezeu 

în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog (teza 

[mea] doctorală).  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18

/vederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului-

simeon-noul-teolog/.  

 

* 

 

21 noiembrie 2009. Predica mea pentru 

această duminică.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18

/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2009/.  

 

* 

 

22 noiembrie 2009. Răspundere, circ, circă, 

predilecție, jartea, săpăligă. Etimonuri latine ale 

cuvintelor românești... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/22

/limba-romana-e-o-taina-profunda-%C8%99i-

serioasa/.  

 

* 

 

22 noiembrie 2009. Pantocratorul de la Sf. 

Sofia din Constantinopol.  

A se vedea:  

http://www.sacred-

destinations.com/turkey/hagia-sophia-

photos/deesis-mosaic4-c-hlp.jpg.html.  

 

* 

 

22 noiembrie 2009. Securizarea USB-ului 

pt W7. A se vedea:  

http://blogs.techrepublic.com.com/window-

on-windows/?p=1176.  

* 

 

22 noiembrie 2009. Grădina Zoologică din 

București are sait de prezentare a vieții 

animalelor.  

A se vedea: http://digitalzoo.kappa.ro/.  
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* 

 

22 noiembrie 2009. Sute de cărți gratuite de 

la Digibook. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2007/05/10

/mii-de-carti-free-la-

http80698361digibookindexphpdir/.    

 

* 

 

 
 

22 noiembrie 2009. Salariul unei casiere de 

la metrou...ca să faceți comparația... 

Imagine preluată de aici:  

http://4.bp.blogspot.com/_ygy4AZpxQ_E/S

wTIKln3DiI/AAAAAAAAEjE/dqfTPP4MKuU/s

1600/adeverinta%20metrorex-786589.jpg.  
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* 

 

22 noiembrie 2009. Porumbița care are 

inimă de mamă pentru...iepurași... 

Imagine preluată de aici:  

http://orthodoxologie.blogspot.com/2009/1

1/la-colombe-infirme-et-les-lapereaux.html.  

 

 
 

* 

 

22 noiembrie 2009. Cea mai bună 

caracterizare a lui Cristian Tudor Popescu pe care 

am citit-o recent... 

A se vedea:  

http://iuleka.wordpress.com/2007/06/09/de-

ce-nu-imi-place-cristian-tudor-popescu/.  

 

Un fragment din articolul citat: „Nu-mi 

place” Cristian Tudor Popescu „pentru că are 

mereu dreptate. Pentru că este mereu genial. 

Pentru că gândirea sa este mai riguroasă decât un 

manual de logică simbolică”. 

 

* 

 

22 noiembrie 2009. Subtitrări în română 

pentru filme. A se vedea:  

http://filmesisubtitrari.wordpress.com/.  
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* 

 

22 noiembrie 2009. Contrareclamă la piața 

românească...sau ce nu recomand altora, pentru că 

eu am dat-o în bară... 

A se vedea:  

http://cenurecomand.info/.  

 

* 

 

23 noiembrie 2009. Sf. Sfințit Mucenic 

Irineu al Lyonului, Contra ereziilor, vol. 2 (457 in 

RO). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23

/sfantul-sfin%C8%9Bit-mucenic-irineu-al-

lyonului-contra-ereziilor-vol-2/  

 

* 

 

24 noiembrie 2009. Translatorul pentru 

diacritice în limba română. Adică aveți în română 

un text, fără diacritice, puneți 3.000 de semne în 

geamul acestui program online...și vi-l face cu 

diacritice. Gratuit și imediat! 

A se vedea: http://srv.diacritice.com/.  

 

* 

 

Cristina Călugăreanu (25 noiembrie 2009, 

ora 00. 34): Buna ziua, părinte. Știți vreo fundație 

pe lângă Patriarhie, care să țină direct de ei? 

Mulțumesc. 

Dorin Octavian Picioruș: Nu știu ce 

denumiți fundație și ce fel de profil vreți să aibă.  

Social? Caritabil? De consiliere socială sau 

medicală? Dacă ne vorbiți mai explicit poate vă 

putem da mai multe relații... 

Cristina Călugăreanu: Bine, mai explicit: 

orice tip de profil m-ar interesa, spre a-mi putea 

alege ceea ce mă interesează. 

Dorin Octavian Picioruș: Atunci saitul 

Patriarhiei Române e împărțit după departamente 

și fiecare departament, pentru toată lumea, în mod 
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explicit, vorbește despre ce fundații au sau cu ce 

fundații cooperează în mod direct. 

Însă nu cred că acest lucru ați vrut să mă 

întrebați...  

Cristina Călugăreanu: Mulțumesc, o să 

încerc acolo. :).  

 

* 

 

25 noiembrie 2009. Câteva volume gratuite 

din ACW (Ancient Christian Writers).  

A se vedea:  

http://www.archive.org/search.php?query=

Ancient+Christian+Writers+AND+collection%3

Auniversallibrary.  

 

* 

 

26 noiembrie 2009. Peștii noștri.  

A se vedea:  

http://widgets.clearspring.com/cscallback/ur

lexchange/48cfe5b37f644537/facebook.html?x=D

R4sEXtPfRx6Gi9PLh0sHCseNR16GXxILkwhSn

tIKRsvTCAELBF7T30cehovTy4dLBwrHg.   

 

* 

 

26 noiembrie 2009. Predica ultimei 

duminici din noiembrie 2009. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/26/predi

ca-duminicii-a-30-a-dupa-rusalii-2009/.  

 

* 

 

Dănilă Simona Mirela (28 noiembrie 2009, 

ora 10. 36): Mulțumesc asemenea...bucurie 

multă!!!  

 

* 

 

28 noiembrie 2009. Resurse românești 

clasice. A se vedea:  

http://www.unibuc.ro/CLASSICA/.  
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* 

 

28 noiembrie 2009. Trinitas TV online.  

A se vedea: 

http://www.trinitastv.ro/index.php?page=e

misiuni.   

 

* 

 

28 noiembrie 2009. Ediția Perpessicius 

integrală = 14 volume din opera eminesciană pe 

un singur CD.  

A se vedea:  

http://chisinau.ch/forum/45-1988-1#25188.  

 

* 

 

28 noiembrie 2009. Cărți free 1. A se 

vedea: http://www.e-librarie.ro/.  

 

* 

 

28 noiembrie 2009. Cărți free 2. A se 

vedea: http://www.omacl.org/author.html.  

 

* 

 

28 noiembrie 2009. Povestiri audio pentru 

download. A se vedea:  

http://rapidshare.com/files/308415335/Cele

_mai_frumoase_povesti__Jurnalul_National__Vo

l.1.rar.  

 

* 

 

28 noiembrie 2009. Un Crăciun cu Ștefan 

Bănică jr. Totul pentru download. A se vedea:  

http://rapidshare.com/files/309983841/Un_

Craciun_cu_Stefan_Banica_2009.rar.  

 

* 
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28 noiembrie 2009. Multe, multe, foarte 

multe cărți...gratuite. A se vedea: 

http://chisinau.ch/forum/45.  

 

* 

 

30 noiembrie 2009. Programul care îți 

downloadează orice muzică vrei de pe internet. 

Numai să scrii numele cântărețului sau melodia... 

A se vedea:  

http://songr.co.cc/download.  

 

Militaru Gabriel: Sărut mâna! Mulțumim 

frumos pentru program! 

Dorin Octavian Picioruș: Cu muzică 

românească mai puțin...caută mai degrabă pe cea 

în engleză.  

Vă doresc numai bine, că am uitat să zic la 

mulți ani pentru 1 decembrie! 

 

* 

 

30 noiembrie 2009. Nero 10 gratuit pentru 

clonarea DVD-urilor. A se vedea:  

http://flmsdown.net/software/167617-nero-

102-2009.html.  

 

* 

 

 

30 noiembrie 2009. Cum mai e rockul 

satanist...în 2009? Un mic exemplu... 

A se vedea:  

http://flmsdown.net/music/167907-the-

devil-and-abbe-may-hoodoo-you-do-in-

stores.html.  

 

* 

 

 

30 noiembrie 2009. 2012 e o producție 

spectaculoasă...dar searbădă. Pentru cine nu are 

subtitrare în română. 
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A se vedea:  

http://subtitrari.regielive.ro/2012_doomsda

y-8210.html.  

 

* 

 

30 noiembrie 2009. PG în mai multe locații. 

A se vedea: http://plgo.info/?page_id=479.  

 

* 

 

30 noiembrie 2009. Mă pui la treabă până 

obosesc... 

Ștefan Bănică jr., Te iubesc, femeie!   

A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=Fmg2E_

k6y7U.  

* 

 

1 decembrie 2009. Berney Arseny Foley e 

singurul american cu inimă românească, care ne-

a felicitat de ziua românilor. Românii nu au făcut-

o! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/01

/singurul-roman-care-ne-a-felicitat-de-ziua-

romanilor-a-fost-un-american-care-

iube%C8%99te-ortodoxia-romanilor/.  

 

* 

 

1 decembrie 2009. La mulți ani tuturor și 

multă fericire dumnezeiască în viața 

dumneavoastră! 

 

* 

 

 

1 decembrie 2009: Două volume patristice 

din ediția de Oxonia. Gratuite...  

Primul e aici:  

http://ia341326.us.archive.org/.../scriptorum

eccles01rout/.  
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Al doilea e aici:  

http://ia341317.us.archive.org/.../scriptorum

eccles02rout/.  

Alegeți formatul care vă place pentru 

download...  

 

* 

 

1 decembrie 2009. Manuscrisele lui 

Stendhal. A se vedea:  

http://stendhal.msh-alpes.fr/manuscrits/#.  

 

* 

 

1 decembrie 2009. Analecta classica.  

A se vedea:  

http://analecta-classica.blogspot.ro/.  

 

* 

 

2 decembrie 2009. Dirijorat pentru toți.  

A se vedea:  

http://www.ted.com/talks/itay_talgam_lead

_like_the_great_conductors.html.  

 

* 

 

3 decembrie 2009. Unul dintre cele mai 

complexe butoane cu RSS-uri. Are toate marile 

platforme de blogging, dar și multe minore... 

A se vedea:  

http://www.addtoany.com/buttons/.  

 

* 

 

3 decembrie 2009. Diverse iconuri 

personalizate. A se vedea:  

http://www.iconarchive.com/category/appli

cation-icons.html.  

 

* 
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Pe 4 decembrie 2009 am primit o „strong 

heart” de la cineva. Și am răspuns: Mulțumesc 

frumos!  

 

* 

 

5 decembrie 2009.  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/04

/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2009/ 

 

* 

 

5 decembrie 2009. Televiziuni și radiouri 

online. În mod gratuit... 

A se vedea: http://www.cool-digitv.net/.  

* 

 

Pe 5 decembrie 2009 am primit „cuddly 

heart” și am răspuns cu: Mulțumim foarte mult!  

 

* 

 

5 decembrie 2009. O lume împreună prin 

sute de fotografii...A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/05

/o-lume-impreuna/.  

* 

 

6 decembrie 2009.  Tatăl nostru...în zeci de 

limbi. A se vedea:  

http://www.christusrex.org/www1/pater/ind

ex.html.  

* 

 

7 decembrie 2009.  Contemplarea e vedere 

prin harul lui Dumnezeu...și aceasta nu e niciodată 

partinică. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/07

/contempland-sufletul-unui-popor/.  

* 

 

8 decembrie 2009 
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O Icoană a Sfântului Ambrozie al 

Milanului, pe care am preluat-o de la Gregory-

Francis Desmarais
54

.  

 

* 

 

8 decembrie 2009. Catalogul cărților vechi 

românești (sec. 16). A se vedea:  

http://www.cimec.ro/Carte/cartev/secolxvi.

htm.  

* 

 

8 decembrie 2009. Surse gratuite despre 

limba română veche. A se vedea: 

http://www.archive.org/search.php?query=rom%

C3%A2n%C4%83.  

 

* 

 

Eusebia Elena Ciobanu (9 decembrie 2009, 

ora 00. 23): Mulțumesc și vă sărut mâna, părinte, 

sunt maica Emanuela, vă mulțumesc și pentru că 

                                           
54 A se vedea: https://www.facebook.com/framarais.  
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m-ați adăugat în lista sfinției voastre, datorită 

acestui fapt am ascultat și o predică. 

Dorin Octavian Picioruș: Sărut mâna, maică 

Emanuela, și mă bucur să vă cunosc de aici 

încolo! 

 

* 

 

9 decembrie 2009. Dacă vreți să încercați 

un alt browser. A se vedea:  

http://www.avantbrowser.com/.  

 

* 

 

9 decembrie 2009. Programul care vă copie, 

în mod integral, blogul în computerul dv. Trebuie 

să downloadați programul și să-l instalați...dar 

timpul de copiere însă este enorm. Va copia ore, 

zile întregi, fiecare imagine, fiecare filă html, 

fiecare icon...E nebunie curată cu el... 

A se vedea: http://www.httrack.com/.  

 

* 

 

Alasdair Sclater (10 decembrie 2009, ora 3. 

44): Thank you, Dorin! 

Dorin Octavian Picioruș: I am glad for you, 

Mr. Alasdair Sclater!  

 

* 
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Rona Hartner
55

 (10 decembrie 2009, ora 11. 

39): Merçi mult și eu vă doresc sărbători fericite. 

Rona. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, doamnă! 

 

* 

 

10 decembrie 2009. Predica noastră la 

duminica a 28-a după Rusalii, 2009. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/10/predi

ca-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2009/.  

 

* 

 

11 decembrie 2009. Colinde de toate 

felurile...pentru download. A se vedea:  

http://www.muzica-

romaneasca.biz/download/colinde.  

 

* 

11 decembrie 2009. Rolul ei din acest film 

m-a impresionat.  

 

 
 

* 

                                           
55 A se vedea: https://www.facebook.com/RONAHARTNER1973.  
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Bogdana Maria Daradici (11 decembrie 

2009, ora 18. 55)
56

: Vă mulțumesc și vă doresc 

același lucru! 

Cu respect, 

Bogdana M. Daradici. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, doamnă Bogdana...și încă odată: 

sărbători fericite! 

 

* 

 

 

11 decembrie 2009. Privirea Sfântului 

Ierarh Spiridon. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/11

/intalnirea-cu-sfantul-ierarh-spiridon-sau-despre-

seriozitatea-asprimii-duhovnice%C8%99ti/.  

 

 

* 

 

12 decembrie 2009. Bucuria comuniunii, 

vol. 4. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/12

/bucuria-comuniunii-vol-4/.  

 

* 

                                           
56 Idem: https://www.facebook.com/bogdana.daradici.  
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12 decembrie 2009. Discursul Hertei 

Müller la decernarea Premiului Nobel 

(Stockholm: 2009). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/12

/discursul-hertei-muller-la-decernarea-premiului-

nobel-stockholm-2009/.  

 

* 

 

 

12 decembrie 2009. Despre canonul și 

critica literară, cu un gânditor romano-catolic 

român: Robert Lazu.  

A se vedea:  

http://revistacultura.ro/blog/2009/12/razboi

ul-canonului-si-inutilitatea-criticii-literare/.  

 

* 

 

12 decembrie 2009. Conținutul volumelor 

din colecția Analecta Bollandiana.  

A se vedea:  

http://plgo.info/?p=1000.   

 

* 

 

Pe 12 decembrie 2009, Papa Berney Foley 

mi-a trimis „a Christmas Flower”, de culoare 

verde.  

 

* 

 

13 decembrie 2009. Recenzia noastră la 

Polițist, adjectiv (2009). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/13

/adjectiv-pronominal-negativ/.  

 

* 
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13 decembrie 2009. Colinde gratuite, 

pentru următoarele 10 zile
57

:  

 

http://dl.transfer.ro/COLINDE_5-

Transfer_RO-12Dec-ffbe8c.rar (441.3Mb) 

http://dl.transfer.ro/COLINDE_1-

Transfer_RO-12Dec-dcd826.rar(500.7Mb) 

http://dl.transfer.ro/COLINDE_2-

Transfer_RO-12Dec-b85f93.rar(444.7Mb) 

http://dl.transfer.ro/COLINDE_3-

Transfer_RO-12Dec-e29172.rar(472.8Mb) 

http://dl.transfer.ro/COLINDE_4-

Transfer_RO-12Dec-e94a5a.rar (466.6Mb) 

Apăsați pe lincuri și vin colindele la 

dumneavoastră!  

 

* 

 

13 decembrie 2009. 5 volume gratuite din 

col. patristică Novae Patrum. A se vedea:  

http://www.archive.org/search.php?query=

Novae+Patrum+AND+mediatype%3Atexts.  

 

* 

 

13 decembrie 2009. La mulți ani tuturor și 

multă bucurie duhovnicească în viața dv.! 

 

* 

 

15 decembrie 2009. Walton's Polyglot Bible 

1652. A se vedea: 

 http://rapidshare.com/users/P8SPU0.  

 

* 

 

15 decembrie 2009. Cum arată campania 

anti-SIDA...în imagini. A se vedea: 

http://advertt.com/print-ad-10-clever-aids-

vertising-campaigns.  

                                           
57 Adică lincurile sunt viabile numai pentru zece zile. E vorba despre 

pachete de file audio pe care le-am dăruit gratuit prin intermediul 

acestor lincuri.  
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* 

 

15 decembrie 2009. Televiziunea online, 

gratuită...dar și cu plată. Există anumite programe 

gratuite și altele cu plată. Și firma e românească. 

Așa că puteți plăti la București pentru cât de mare 

trebuie să fie porția de TV online. 

A se vedea:  

http://www.pbxtelecom.ro/.  

 

* 

 

 

15 decembrie 2009. Surse gratuite...doar cu 

logare. Dacă vă faceți cont se rezolvă. Și nu sunt 

numai surse în limba română... 

A se vedea:  

http://uz-

translations.net/?category=romanic.  

 

* 

 

20 decembrie 2009. Pastorala la Nașterea 

Domnului a PFP Daniel al României (2009).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/20

/scrisoarea-pastorala-a-pfp-daniel-al-romaniei-la-

praznicul-preaslavit-al-na%C8%99terii-domnului-

2009/.  

 

* 

 

20 decembrie 2009. Lista distincțiilor pe 

2009 ale platformei Teologie pentru azi e încă 

deschisă...(Urmează lincurile spre paginile 

distincțiilor din 2007, 2008 și 2009).  

 

* 

 

20 decembrie 2009. Călărețul...vorbelor 

directe.  
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Preluată din blogul său: http://www.mircea-

badea.ro/blog/wp-content/uploads/2009/12/07.jpg.  

 

 
 

* 

 

20 decembrie 2009. Astăzi a fost ziua de 

pomenire a Sfântului Ioan de Kronstadt.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2007/01/sf

antulioandinkronstadt.jpg.  

 

* 

 

21 decembrie 2009. Pe TVR 1 sunt acum 

secvențe televizate de la revoluție.  
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* 

 

21 decembrie 2009. Ne te retourne pas 

(2009)...dacă vreți să îl vedeți. A se vedea:  

http://www.torrentz.com/4624c2905896c37

e26be40b3cdfd6b0d838c7ea1.  

 

* 

 

22 decembrie 2009. Nu sună aiurea să 

auzi...că ești anunțat că astăzi, 22 decembrie, e 

ziua de naștere a...Conștiinței civice? Nu mă refer 

la concept...ci la userul, prieten cu mine, care se 

numește: Conștiință civică?  

Și cum să-i spun: La mulți ani, Conștiință 

civică? E bine cu majusculă sau fără? E femeie 

sau bărbat? De aia e bine să ai nume și poza 

ta...și să nu fii un nobody sau un simbol gol de 

conținut. 

 

* 

 

 

22 decembrie 2009. Flagelul 

sentimentaloid.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/22

/sentimentaloizii/.  

 

* 

 

 

22 decembrie 2009. Eu cred că...Claire 

Forlani
58

 e frumoasă numai prin ochi și prin 

frunte. Prin ochi și prin ridurile frunții 

transmite...mai mult decât prin cuvinte. 

A se vedea:  

https://www.google.ro/search?q=claire+forl

ani&oe=utf-8&client=firefox-

a&rlz=1R1GGGL_en___RO356&um=1&ie=UTF

-

                                           
58 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Claire_Forlani.  
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8&ei=PyQuS8OXHJW8mwOskPGxDA&sa=X&

oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved

=0CBsQsAQwAA&tbm=isch.  

 

 
 

* 

 

23 decembrie 2009. Pentru amintiri din 

epoca de aur...vă autoserviți cu 1 giga și ceva de 

film.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/23

/sa-nu-mai-ave%C8%9Bi-parte-de-

%E2%80%9Eepoci-de-aur%E2%80%9D-ca-ale-

noastre/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Câteva fotografii 

de la noi...dar și lincul pentru download al 

filmului... 

 

* 

 

24 decembrie 2009. Predica noastră la 

praznicul preaslăvit al Nașterii Domnului (2009). 

La mulți ani tuturor!  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/24

/predica-la-praznicul-na%C8%99terii-domnului-

2009/.  

* 

 

26 decembrie 2009. Priviți lumânările...din 

marmură!...Atât de simplă ideea. Genială! 

 

 
 

Imagine preluată de la Chrystalla 

Nikolaou
59

. 

* 

 

 

26 decembrie 2009. Predica duminicii de 

mâine...ultima din an. Încă odată la mulți ani 

tuturor!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/26

/predica-duminicii-de-dupa-na%C8%99terea-

domnului-2009/.  

* 

 

27 decembrie 2009.  

A se vedea:  

http://vodpod.com/watch/2753371-bach-

preludes?pod=sinaxis.  

                                           
59 A se vedea: https://www.facebook.com/chrystalla.wennqvist.  
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Dorin Octavian Picioruș: E un dar de la 

doamna preoteasă... 

 

* 

 

27 decembrie 2009. La mulți ani tuturor 

acelora care își serbează astăzi, de Sfântul Ștefan, 

ziua patronimică!  

 

* 

 

Părintele Gabriel Militaru
60

 mi-a trimis 

două „Blingee Book – Postcards”. 

 

 
* 

 

Paraskevi Berber (29 decembrie 2009): 

Thank you, Dorin Octavian Piciorus, for your 

wishes!...God bless you...And happy new year... 

Dorin Octavian Picioruș: You are a very 

good heart, lady Paraskevi! Thank you very 

much!  

* 

 

 

                                           
60 Idem: https://www.facebook.com/fathergabriel/.  

106

https://www.facebook.com/fathergabriel/


Pe 30 decembrie 2009 am primit a „wild 

heart”, la care am răspuns prin: „Mulțumim 

frumos!”.   

* 

 

31 decembrie 2009. La mulți ani tuturor și 

multă bucurie dumnezeiască în viața dv.! 

 

* 

 

31 decembrie 2009: Cu programul online de 

aici...obțineți codul prietenilor dv. de pe Twitter, 

pentru ca să îl puneți pe blog. 

A se vedea:  

http://sxoop.com/twitter/.  

 

* 

 

 

31 decembrie 2009: Videoblogul lui 

Cristian Ionuț Vasilescu:  

http://www.kikivasilescu.ro/videoOK_07_0

7.htm.  

* 

 

31 decembrie 2009: Bing...noul motor de 

căutare, personalizat, de la Microsoft.  

A se vedea:  

http://www.bing.com/.  

 

* 

 

2 ianuarie 2010: Bucuria comuniunii (vol. 

5). Prima carte „Teologie pentru azi” editată pe 

2010. La mulți ani tuturor! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/02

/bucuria-comuniunii-vol-5/.  

 

* 
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3 ianuarie 2010. Constantin Daradici
61

: un 

pictor al expresiei vizuale... 

Mai jos aveți un autoportret al pictorului.  

 

 
 

* 

 

3 ianuarie 2010. Un câine 

cât...portocala...se joacă de alandala... 

Fotografie uploadată online de Mihaela 

Marinoiu
62

:  

 

 

                                           
61 A se vedea: https://www.facebook.com/pages/Constantin-

Daradici/51952061011.  
62 Idem: https://www.facebook.com/Millie1234567.  
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* 

 

3 ianuarie 2010. Ești cuminte...sau nu?!  

Fotografie uploadată online de Mihaela 

Marinoiu:  

 

 
 

* 

 

3 ianuarie 2010: Familia tradițională 

română.  

Fotografie uploadată online de Nicola 

Zagura
63

:  

 

 
 

* 

                                           
63 Idem: https://www.facebook.com/nzagura.  
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3 ianuarie 2010: Adică admir...Și admirația 

e prețuire a ceea ce e frumos... 

 

* 

 

 
 

3 ianuarie 2010: De la doamna Nicoleta 

Zagura... 

A se vedea:  

http://www.artandheritage.org/apps/photos/.  

 

* 

 

5 ianuarie 2010: Predica la Botezul 

Domnului (2010). La mulți ani celor care își 

serbează ziua patronimică de Sfântul Ioan. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/05

/predica-la-praznicul-botezului-domnului-2010/.  

 

* 

 

6 ianuarie 2010: Dacă aveți nevoie de un 

calendar ortodox pe 2010...la nivel online.  

A se vedea:  

http://calendarortodox2010.crez.ro/ianuarie/ 

 

* 
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6 ianuarie 2010: Soft de editare audio-video 

gratuit: http://www.dvdvideosoft.com/free-dvd-

video-software.htm.  

Sever Ioan Miu Olahus
64

: de reținut 

Sever Ioan Miu Olahus: apropo, un an cât 

mai bun, părinte! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim la fel, 

domnule Sever Ioan! 

 

* 

 

6 ianuarie 2010: Evanghelia Botezului 

Domnului.  

Fotografie uploadată online de En 

Ierousalim
65

.  

 

 
 

* 

 

6 ianuarie 2010: Mulțumesc frumos, dragă 

Tudor Mihăescu
66

, pentru recomandările tale! 

 

* 

 

6 ianuarie 2010: Un text din secolul al 19-

lea despre...starea românilor.  

A se vedea:  

                                           
64 Idem:  https://www.facebook.com/olahus.  
65 Idem: https://www.facebook.com/en.ierousalim.  
66 Idem: https://www.facebook.com/tudmihaescu.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/06

/pentru-ce-suntem-a%C8%99a-rama%C8%99i-in-

urma/.  

 

* 

 

6 ianuarie 2010: Viața și acatistul Sfântului 

Teofil, cel nebun pentru Hristos.  

A se vedea:  

http://logos.md/carti/teofil/teofil/teofil.htm.  

 

Mika Ella: Bună seara, am citit cartea cu Sf. 

Teofil, e minunată. 

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat...E 

ediția românească, pe care o cunoaște-ți... 

 

* 

 

6 ianuarie 2010: Opera teologică a 

misticului luteran (o raritate): Jakob Böhme (sec. 

16-17). 

A se vedea:  

http://passtheword.org/Jacob-Boehme/.  

Dorin Octavian Picioruș:   

http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_B%C3

%B6hme.  

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, Părinte Profesor
67

, pentru sugestie! Vă 

dorim numai bine! 

 

* 

 

7 ianuarie 2010: Predica la Sfântul Ioan 

Botezătorul, 7 ianuarie 2010... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/06

/predica-la-soborul-sfantului-ioan-botezatorul-

2010/.  

* 

 

                                           
67 Mă refeream la Părintele Doru Costache, care îmi indicase lincul. A 

se vedea CVul său: http://www.sagotc.edu.au/about/profile/full-

time/doru-costache/.   
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* 

 

7 ianuarie 2010: Icoana Învierii Domnului 

este Icoana coborârii Lui în Iad.  

 

 
 

* 

 

7 ianuarie 2010: A murit și a fost îngropat 

astăzi Toni Tecuceanu...comediant în trupa 

Cârcotașii... 

A se vedea:  

http://www.tonitecuceanu.ro/index.php.   

 

* 

 

7 ianuarie 2010: Cum vorbea Fericitul 

Paisie Aghioritul
68

. Există traducere în engleză. 

Trei file video.  

                                           
68 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Paisie_Aghioritul.  
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A se vedea:  

http://florincaragiu.blogspot.com/2010/01/c

uvant-al-pr-paisie-aghioritul-in.html.  

 

* 

 

8 ianuarie 2010. Poezia Ioanei Băețica: 

prietenă de tinerețe.  

A se vedea:  

http://www.respiro.org/Issue18/Poetry/poet

ry_Ioana_Morpurgo.htm.  

 

* 

 

8 ianuarie 2010: Dacă aveți nevoie de 

Logos Scholar Gold Libronix 3.0E...una dintre 

cele mai mari biblioteci digitale teologice, o puteți 

downloada de aici, cu μTorrent.  

 

Dorin Octavian Picioruș: 

http://torrents.thepiratebay.org/4696081/Lo

gos_Scholar_Gold_Libronix_3.0E.4696081.TPB.t

orrent.  

Dorin Octavian Picioruș: Pentru programul 

torente: http://www.utorrent.com/.  

Dorin Octavian Picioruș: Libronix 3 are 8. 

59 giga. 

Militaru Gabriel
69

: Mulțumim frumos, 

Părinte Dorin! 

Dorin Octavian Picioruș: E o bibliotecă 

imensă, de peste 6.000 de volume...Aici cred că e 

numai fundamentul, programul ca atare, și vreo 

câteva sute, mii de volume... 

Însă unele volume sunt auxiliare și le poți 

pune în timp...  

Ai însă nevoie de acești aproape 9 

Giga...fără de care nu se poate.  

Numai bine, Părinte Gabriel! 

 

* 

                                           
69 Idem: https://www.facebook.com/fathergabriel.  
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8 ianuarie 2010: Sinaxar ortodox 

grecesc...la nivel online. 

A se vedea:  

http://www.saint.gr/index.aspx.  

 

* 

 

8 ianuarie 2010: Cine ne poate indica, 

pentru download, un Liturghier ortodox în limba 

greacă? 

 

Mihaela Marinoiu
70

: Spuneți-mi mai exact, 

Părinte. Cel pe care-l folosesc preoții? Am 

transmis întrebarea mai departe, la un contact din 

Grecia. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, pe cel indicat 

în fotografie, pe cel verde...adică ediția aia.  

Părintele Doru Costache ne-a trimis altul, 

existent aici: http://analogion.net/glt/.  

Dorin Octavian Picioruș: Eu aș dori ediția 

aia de sus...daca l-ar avea cineva la nivel online, 

scanat, în PDF. 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Mihaela...pentru intenție! 

Mihaela Marinoiu: Am transmis mesajul, o 

să-l caute și dacă avem succes, vă dăm de veste. 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim foarte 

mult! 

 

* 

 

8 ianuarie 2010: I have need for download:  

Ιερατικόν Γ΄Η θεία λειτουργία των 

Προηγιασμένων.  

A se vedea:  

http://www.echurch.gr/CDBooks/tabid/148/

CategoryID/55/List/1/Level/a/ProductID/1713/lan

guage/ro-RO/Default.aspx. 

 

* 

 

                                           
70 Idem: https://www.facebook.com/Millie1234567.  
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8 ianaurie 2010: Tipiconul neogrec, în 12 

luni, pentru download. 

A se vedea:  

http://www.ecclesia.gr/tipikon/. 

 

* 

 

9 ianuarie 2010: Predica duminicii după 

Botezul Domnului (10 ianuarie 2010).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/09

/predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-

2010/.  

 

* 

 

9 ianuarie 2010: Drumul prin imagine... 

A se vedea: 

http://vimeo.com/7809605.  

 

* 

 

9 ianuarie 2010: A 4-a lecție de iconografie 

a cursului nostru online: Icoana Botezului 

Domnului.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/09

/amanunte-iconografice-la-o-icoana-a-botezului-

domnului/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Tot cursul aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/tag/curs-

online-de-iconografie-ortodoxa/.  

 

* 

 

9 ianuarie 2010: Cred că trebuie să vă 

schimbați telefonul:  

http://feeds.gawker.com/~r/gizmodo/full/~3

/QDbOu16NbBA/touch-revolution-nimble-

landline-phone-android-for-office-drones.  

 

* 
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10 ianuarie 2010: Niciodată fețele nu merg 

înapoi...ci numai înainte. Și mergerea înainte se 

numește...îmbătrânire. 

A se vedea:  

http://www.tutorart.com/index.php/72-

wonderful-old-man-photography/.  

 

* 

 

10 ianuarie 2010: Fontes istoriae daco-

romanae...pentru download. 

A se vedea:  

http://www.scribd.com/Foaie%20National

%C4%83.  

 

* 

 

 
 

10 ianuarie 2010: Pictura lui Mitoș 

Micleușanu, unul dintre componenții trupei de 

umor: Planeta Moldova. 

A se vedea:  

http://ermetic.blogspot.com/.  

 

* 

 

10 ianuarie 2010: ÎPS Emilianos Timiadis. 

Prezentăm o carte a sa într-o viitoare carte a 

noastră, pe care o vom edita în curând.  

A se vedea:  

http://www.monasterodibose.it/index.php/c

ontent/view/1908/90/lang,en/.  
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* 

 

10 ianuarie 2010. Blogul lui Iulian Tănase.  

A se vedea:  

http://poemix.blogspot.com/.  

 

* 

 

10 ianuarie 2010. Proiectul: Enciclopedia 

On-line a Filosofiei Românești.  

A se vedea: 

http://romanian-

philosophy.ro/ro/index.php/Pagina_principal%C4

%83.   

 

* 

 

10 ianuarie 2010: Dacă oricine dintre dv., 

dorește să facă cu noi un interviu sau o carte de 

interviuri...citiți aici condițiile! 

 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/10

/cartea-interviu/. 

Mika Ella: E o idee drăguță și interesantă. 

Dacă vă pot fi de folos aș încerca și eu.Vă salut cu 

drag. 

Dorin Octavian Picioruș:  
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Da, ne puteți trimite CV-ul dv. pe adresa 

dorinfather@yahoo.com și vă trimit cartea, în 

manuscris, pe care o scriem împreună cu alți 4 

oameni (dv. ați fi a 5-a și singura persoană femeie) 

pentru ca să răspundeți, la fiecare întrebare pe 

care v-o adresez. 

Dorin Octavian Picioruș: Lista e deschisă 

tuturor...iar proiectul nostru nu înseamnă numai o 

carte, ci...o mulțime de cărți...scrise în timp... 

 

* 

 

Carmen Rusescu (11 ianuarie 2010, ora 14. 

01): Mulțumesc frumos! La mulți ani!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Mă bucur să vă 

cunosc, domnișoară Carmen Rusescu!  

 

* 

 

 
 

Papa Berney Foley (29 ianuarie 2010, ora 

10. 20): If there's a person on your FB who makes 

your world a better place just because they exist, 

who you would not have met without the 

Internet....post this on their status. ♥ ♥ ♥ ♥ 

 

Dorin Octavian Picioruș: Thank you, 

Bernie
71

! You are such a person.  

                                           
71 Bernie: pentru că am devenit intimi și astfel își semnează, uneori, 

scrisorile private.  
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* 

 

13 ianuarie 2010: A doua noastră carte 

editată pe 2010: Fragmentarium (vol. 2), 270 p., 

pentru download...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/13

/fragmentarium-vol-2/.  

 

* 

 

15 ianuarie 2010: La 160 de ani de 

Eminescu (podcast memorialistic).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/15

/la-160-de-ani-de-eminescu/.  

 

* 

 

15 ianuarie 2010: Dar din daruri 49: un 

pachet de informație gratuit, pentru download, 

adică darul nostru pentru dv. (15-25 ianuarie 

2010).  

Dorin Octavian Picioruș:  

http://dl.transfer.ro/Dar_din_daruri_49-

Transfer_RO-15Jan-7c4a56.rar.  

Dorin Octavian Picioruș: Apăsați pe lincul 

de deasupra, de la Transfer.ro și pachetul de 

informație, în WinRar, vine la dv. în computer! 

 

* 

 

15 ianuarie 2010: Predica de duminică, în 

format audio.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/15

/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

15 ianuarie 2010: O recenzie personală cu 

fotografii incluse în text.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/14

/un-film-aproape-sublim-its-complicated-2009/.  

 

* 

 

19 ianuarie 2010: Cartea de interviuri a 

trecut de 70 de pagini. Nimeni nu (mai) vrea să fie 

explicit pentru noi? 

 

* 

 

 
 

19 ianuarie 2010: Pictură ortodoxă veche de 

Ohrida, Macedonia.  

A se vedea:  

http://picasaweb.google.com/igorniko/nlvjrI  

 

* 

 

22 ianuarie 2010: Predica pentru duminică. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/22

/predica-duminicii-a-33-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

22 ianuarie 2010: Cartea de interviuri e 

online pentru oricine. Îmi pare rău că din grupul 

de aici nimeni nu a avut curajul să fie...dialogic. 

Poate pe viitor... 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/21

/cuvinte-cu-amandoua-mainile-2010/.  

 

* 

 

22 ianuarie 2010: Mulțumesc foarte mult! 

All my blessing!  

 

* 

 

24 ianuarie 2010: Traducător instant gratuit, 

pentru online și offline.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/23

/google-translate-pro-v-4-3-327/.  

 

* 

 

25 ianuarie 2010: O nouă traducere a 

Mistagogiei Sfântului Maxim Mărturisitorul (text 

greco-român).  

A se vedea:  

http://www.scribd.com/doc/24311330.  

 

* 

 

28 ianuarie 2010: Opinie și informație 

pentru un creator de online.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/27

/opinie-%C8%99i-informa%C8%9Bie/.  

 

* 

 

29 ianuarie 2010: Predica de duminică.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/29

/predica-la-duminica-a-34-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 
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29 ianuarie 2010: Așa se scrie Tradiția 

Bisericii Ortodoxe! După cum îl vedem în icoana 

aceasta pe Sfântul Apostol Pavel, că îl învăța pe 

Sfântul Ioan Gură de Aur cum să îi comenteze 

epistolele.  

 

 
 

* 

 

29 ianuarie 2010: Dimitrie Cantemir, 

Divanul, ed. Virgil Cândea, 1969 (PDF și 

Word)...pt. download. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/29

/dimitrie-cantemir-divanul-ed-virgil-candea-1969-

pdf-%C8%99i-word/.  

 

* 
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31 ianuarie 2010: Cum e să te remarce un 

om...din prima. Dacă aveți timp, citiți-l tot, că are 

sens...pentru oricine. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/31

/ghiocelul-de-primavara/.  

 

* 

 

31 ianuarie 2010: În loc de: ne iubim ca-n 

filme
72

...vă propun adevărul despre 

nesuprapunerea dintre savantul de Hollywood, o 

clonă a impotenței și savantul de savant, care face 

computere, insulină sau becul să lumineze. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/31

/de-ce-nu-se-suprapune-imaginea-savantului-de-

hollywood-cu-imaginea-savantului-de-savant/.  

 

* 

 

31 ianuarie 2010: Am analizat până și 

aripile...de înger ale Victoriei Secret și am tras 

concluzii...nu prea respectuoase pentru mimarea 

sfințeniei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/31

/de-ce-aripi-de-inger/.  

 

* 

 

1 februarie 2010: Predica pentru 2 februarie 

2010. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/01

/predica-la-intampinarea-domnului-2010/.  

 

* 

 

1 februarie 2010: Opera teologică a 

maestrului lui Toma de Aquino (pentru 

download).  

                                           
72 Aluzie la cântecul lui Alex, Secret, discret. A se vedea: 

http://www.youtube.com/watch?v=41R7UrXJCBU.  
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A se vedea:  

http://albertusmagnus.uwaterloo.ca/webPag

es/downloading2.html.   

* 

 

1 februarie 2010: Unele femei rămân în 

mintea...bărbaților pentru că au buzele prea mari, 

extra-mari, altele pentru că sunt cu părul creț, 

altele pentru că au capul pe umeri...iar altele 

pentru că scot din ele însele cărți, care rămân. 

Autoarea noastră...e din ultima specie, pe cale de 

dispariție... 

A se vedea:  

http://www.scribd.com/tzaralunga.  

 

* 

 

2 februarie 2010: Preotul și homosexualul 

(1). E bine să ascultați... 

A se vedea:  

http://chirb.it/qFh1Iw.  

 

* 

2 februarie 2010. Un turn de Sfinți până-n 

cer...Fotografie uploadată online de către Manuela 

Florentina Scripcariu
73

.  

 

 

                                           
73 A se vedea: https://www.facebook.com/manuela.scripcariu.  
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* 

 

 
 

2 februarie 2010. Cum se taie mămăliga cu 

ața. Romanian song... 

Fotografie uploadată online de către 

Manuela Florentina Scripcariu.  

 

 
 

* 

 
 

3 februarie 2010: Am răspuns la o leapșă 

pentru ducele de Norvegia. 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/03

/o-leap%C8%99a-de-la-sigismund-al-

norvegiei/.m  

 

* 

 

3 februarie 2010: Psihologia, întotdeauna, e 

o chestiune care se începe de la cap în jos... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/03

/psihologie-eterodoxa-schi%C8%9Ba-de-curs/.    

 

* 

 

3 februarie 2010: Deși nu ne interesează 

conținutul...ci pozele, totuși reținem conținutul 

pentru că e folositor în viață. Trebuie să ai și șeibi, 

și cărți și gumă de mestecat, de toate... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/03

/nu-ne-intereseaza-con%C8%9Binutul/.  

 

* 

 

3 februarie 2010: Vă doresc tuturor o 

noapte mai mult decât minunată! 

 

* 

 

4 februarie 2010: Blogul ÎPS Michel 

Laroche (spiritualitate, eclesiologie, geopolitică 

religioasă) 

A se vedea:  

http://leblogdumetropolitemichellaroche.blo

gspirit.com/.  

 

* 

 

4 februarie 2010: Frumusețea mică, de 

haiku e, de cele mai multe ori...frumusețea care ne 

învie zilnic. E frumusețea care ne zdrobește 
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nesimțirea și ne ascute atenția. E frumusețea care 

ne înlăcrimează... 

Fotografie preluată de la Pr. Andreas 

Kumpis
74

.  

 

 
 

* 

 

 
                                           
74 Idem: https://www.facebook.com/pakoumpis.  
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Michel Laroche
75

 (4 februarie 2010, ora 13. 

24):  

Mon père je vous remercie de votre mot que 

je comprends, en espérant que comme de très 

nombreux roumains vous lisez le français.  

J'ai un grand amour de la Roumanie et de 

l'Église Roumaine, particulièrement du 

dynamisme spirituel de ses moines qui tracent une 

voie très originale, bien que parfaitement 

traditionnelle, dans l'hésychasme.  

Je n'oublie pas le clergé marié dévoué à son 

peuple qui se nourrit également de la Prière du 

Nom de Jésus et que des séjours réguliers dans les 

monastères leur font, en vérité, vivre la vie de 

prière des moines.  

Avec amour en Christ.  

+ML 

 

Dorin Octavian Picioruș:  

 

ÎPS voastră,  

Părinte Michel, 

 

bucuria noastră a fost imensă în această zi 

în urma vederii și a ascultării Înalt Preasfinției 

voastre și cred că blogul pe care îl creați și faptul 

că aici, în Facebook, sunteți prezent...sunteți o 

bucurie rară pentru noi.  

Da, am simțit când ați vorbit despre 

Fericitul Ilie Cleopa...trăirea duhovnicească a ÎPS 

voastre și ne-a cutremurat.  

În scurt timp, pe Teologie pentru azi, 

platforma noastră...vom edita la nivel online 

primul volum din opera Părintelui nostru 

duhovnicesc, Ilie văzătorul de Dumnezeu...care, 

pentru noi, e cel mai mare mistic al secolului al 

XX-lea. 

Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu nu 

este Fericitul Ilie Cleopa ci un altul cu totul 

necunoscut.  

                                           
75 A se vedea: https://www.facebook.com/monseigneurmichel.laroche.  
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Și, când am să termin cartea de editat, un 

exemplar, în PDF, v-il trimit și ÎPS voastre. 

 

Dorin Octavian Picioruș: Iertați-ne și...vă 

mulțumim extrem de mult pentru prezența ÎPS 

voastre aici! 

 

* 

 

4 februarie 2010: Dacă aveți nevoie de un 

playlist cu muzică pentru blog. Adică puneți 

muzica dv. și widgetul de acolo...vi-l puneți pe 

blog...ca să vă asculte și alții muzica... 

A se vedea: 

http://www.mixpod.com/.  

 

* 

 

4 februarie 2010: Dacă vă trebuie însă un 

serviciu gratuit de fotografie, fără să vă logați, 

ridicați poza aici, în programul din linc, luați 

codul la poză și arătați poza și altora...  

A se vedea:  

http://www.freebunker.com/.  

 

* 

4 februarie 2010: Un artist al suspansului... 

O fotografie preluată de la Adriana Popa
76

.  

 

 

                                           
76 Idem: https://www.facebook.com/adria74.  
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* 

 

4 februarie 2010: Împreună cu doamna 

preoteasă vă prezentăm...Motherhood (2009)...și 

bonus: fotografii cu subtitrare...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/04

/maternitatea-o-povara-dulce-pentru-unele/.  

 

* 

 

5 februarie 2010: Predica de duminică. A se 

vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/05

/predica-la-duminica-a-3-a-a-triodului-2010/.  

 

* 

 

5 februarie 2010:  

O, am o inimă roșie și mare, 

ca o floare călătoare, 

ca mâna unei femei, 

ca o stea printre... 

(n-am găsit altă rimă, maestre, așa a fost 

fabula!)
77

...  

 

* 

 

5 februarie 2010: Dă-i un ceas lui Mircea 

Badea!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/05

/daruie-i-un-ceas-lui-mircea-badea/.  

 

* 

5 februarie 2010:  

De ce creatorul de online nu e...Fane 

Spoitoru...nici Monica Senzuallle...nici măcar 

Mutu de la fotbal... 

A se vedea: 

                                           
77 Aluzie la replica lui Mircea Diaconu din Fabula. Cu Toma Caragiu. 

A se vedea: http://www.youtube.com/watch?v=XzOMslsRVNg.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/05

/via%C8%9Ba-de-online/.  

 

* 

 

5 februarie 2010: Joacă un singur meci: 

meciul vieții. Ficțiunea nu ține de foame! Un 

podcast proaspăt, de 7 minute și ceva grame... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/05

/povestea-vie%C8%9Bii-nu-e-ca-povestea-

fic%C8%9Biunilor/.  

 

* 

 

5 februarie 2010: Părintele Savatie Baștovoi 

și-a făcut platforma Mănăstirii sale...și ne-a băgat 

la index
78

. Sperăm să fie mai bine...ca niciodată! 

A se vedea:  

http://www.noul-neamt.ru/index.php.  

 

* 

 

5 februarie 2010: Vă mulțumesc 

tuturor...pentru că ne suportăm reciproc...chiar 

dacă nu ne iubim cu năbădăi! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Da, se iubesc pe 

OTV...cu năbădăi...chiar acum. Un teatru pentru 

toată lumea... 

Dorin Octavian Picioruș: Cred că o să scriu 

despre asta...dar nu mă pot dezlipi
79

 de showul de 

la televizor... 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/05

/cand-teatru-e-jucat-de-oricine/.  

Dorin Octavian Picioruș: Am reușit! Vă 

mulțumesc frumos... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred...Numai 

că eu sufăr de altceva: de faptul că firmele de 

                                           
78 Ne-a pus la blogroll.  
79 Eram ironic...  
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cablu ne dau doar 60 de posturi...când ne pot da 

60.000 odată...că totul e foarte ușor
80

... 

Ar fi mai multă alegere... 

Mika Ella: Despre otv, numai de bine, mai 

ales când e invitat P.[avel] Coruț, nesimțire mare 

din partea lor. Cred că ați urmărit și episoadele 

alea cu Coruț. O seară plăcută. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, le-am văzut... 

 

* 

 

 
 

6 februarie 2010: Dar ce nas...poetic are 

pisica asta?! E o pisică de soi...sau de rasă?!!! 

 

* 

 

Michel Laroche (6 februarie 2010, ora 20. 

07):  

Cher Père Dorin Octavian,  

je vous remercie de la joie et de l'honneur 

que vous me faite d'avoir placer mes textes et 

l'adresse de mon blog sur votre blog qui est très 

beau et riche.  

Certains de mes ouvrages écrits lorsque 

j'étais prêtre, ont été publiés aux Éditions Sophia à 

Bucarest: "Viata intru Numele Lui Rugaciunea lui 

Iisus"; Fiul meu s-a nascut în cer"; "Theotokos"; 

et un ouvrage aux éditions Amacord à Timisoara: 

"Un singur trup-aventura mistica a cuplului". J'ai 

publié d'autres ouvrages importants qui ne sont 

pas encore traduit en roumain.  

Je publie cette année à Paris un ouvrage que 

je vous offrirai ainsi qu'à Mademoiselle Mihaela 

                                           
80 Și această limită inexplicabilă de 60-80, până într-o sută de posturi 

TV, e încă în vigoare la firmele de cablu din București. De ce atât de 

puține, când pot da cu miile?   
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"La voie du silence chez les Pères du désert"            

(Éditions Albin Michel) parution mai-juin.  

Avec amour en Christ,  

+ Métropolite Michel Laroche.  

 

Mihaela Marinoiu
81

:  

 

Iubite Părinte Dorin Octavian,  

 

vă mulțumesc pentru bucuria și onoarea pe 

care mi le-ați făcut, postând textele și adresa 

blogului meu pe blogul Sfinției Voastre, care este 

foarte frumos și bogat în informații.  

Unele din lucrările mele, scrise pe vremea 

când eram preot, au fost publicate de editura 

Sophia, la București: „Viața întru Numele Lui. 

Rugăciunea lui Iisus”, „Fiul meu s-a născut în 

cer”, „Theotokos” și o lucrare apărută la editura 

Amarcord din Timișoara: „Un singur trup – 

aventura mistică a cuplului”.  

Am publicat și alte lucrări importante, care 

nu sunt încă traduse în română.  

Anul acesta, la Paris, voi publica o lucrare 

pe care am să v-o ofer Sfinției Voastre, precum și 

d-rei Mihaela: „Calea tăcerii la Părinții pustiei” 

(editura Albin Michel), care va apărea în mai-

iunie.  

Cu dragoste întru Hristos,  

+Mitropolitul Michel Laroche.  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

Sunt nespus de bucuros pentru atenția ÎPS 

voastre, Părinte Mihail, și vă mulțumesc enorm de 

mult!  

Și dumneavoastră, doamnă Mihaela 

Mihăilă
82

, vă mulțumesc pentru gestul 

dumneavoastră atât de încântător. 

 

Mihaela Marinoiu:  

                                           
81 Idem: https://www.facebook.com/Millie1234567.  
82 Care a tradus comentariul în română.  
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Je suis extrêmement heureux pour 

l'attention que Votre Sainteté m'accorde, cher Père 

Michel et je vous remercie de tout mon coeur!  

 

Mihaela Marinoiu: Pentru puțin, Părinte, 

Doamne-ajută. 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/06

/a-doua-scrisoare-a-ips-michel-philippe-laroche-

catre-noi/ 

Mihaela Marinoiu: Fragmentul cu [precum 

și d-rei Mihaela] îl puteați elimina, pe blog, pentru 

că se referă la mine...Dar dacă doriți să-l lăsați 

așa, sunt sigură că nu e nicio problemă. 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

încă odată, doamnă! O reală lecție de bucurie din 

partea dumneavoastră! 

Mihaela Marinoiu: N-aveți pentru ce, 

pentru foarte puțin, Părinte. I-am promis 

Părintelui Michel că am să îl ajut să comunice cu 

Sfinția Voastră și faptul că pot să contribui și eu 

puțin la această comunicare e [o] adevărată 

bucurie pentru mine. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred și vă 

mulțumesc înmiit. 

Mihaela Marinoiu: Părinte, intrați pe 

canalul dânsului – dacă mergeți un pic mai jos, e 

acolo un mesaj, care cred că tot pentru 

dumneavoastră este (am pus și acolo un text în 

română). E ceva referitor la postarea unor texte 

despre Părintele Cleopa. 

 

* 

 

6 februarie 2010: Fotografia parabolică. A 

se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/06

/parabolismul-lui-saverio-truglia/.  

 

* 
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6 februarie 2010
83

:  

 

Fericire cu suspine 

cântă, bă, pentru voi, Guță, 

dar pisicile, cele două, 

sunt cam coadă de maimuță. 

 

 
 

 

* 

 

6 februarie 2010: Râsul este educativ. Dar 

bucuria nu se naște din râs...ci din harul lui 

Dumnezeu.  

Eu râd cu dumneavoastră, dar nu sunt 

comic. Eu mă bucur de dumneavoastră, ca de 

daruri ale lui Dumnezeu, de aceea bucuria mea 

poate părea...râs. Însă eu nu râd, ci mă bucur cu 

dumneavoastră! 

 

* 

 

                                           
83 Acceptam tot felul de semne vizuale de prietenie...și dacă le 

primeam, încercam să le dau o tentă umoristică. Astfel se explică 

aceste rime făcute în grabă...  
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6 februarie 2010: Fericirea începe aici...și 

se înveșnicește dincolo... 

Fotografie preluată de la Romanos 

Romanos
84

.  

 

* 

 

7 februarie 2010: Roxana e de...sex 

masculin...și vă așteaptă răspunsul dv. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/07

/o-roxana-nu-uita-cine-e%C8%99ti-roxana/.  

 

* 

 

7 februarie 2010: I-am luat apărarea lui 

Pyuric
85

...în fața celor care nu dau zăpada de la ea 

de pe uliță... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/07

/in-aten%C8%9Bia-lui-salam-sau-a-lui-vijelie-nu-

conteaza-care/.  

 

* 

 

7 februarie 2010: O motivație...pentru 

automobiliști.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/07

/pentru-%C8%99oferi-cu-senza%C8%9Bii-tari/.  

 

* 

 

7 februarie 2010: Piticu: ambasadorul 

României la Moscova.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/07

/piticu-adevaratul-ambasador-al-romaniei-in-

rusia/.  

 

* 

                                           
84 A se vedea: https://www.facebook.com/aristottelos.  
85 Blogul Cristinei Chipurici:  http://www.pyuric.ro/.  
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7 februarie 2010: Dacă vreți o lectură 

genială (acum și audio) citiți nuvela d-lui 

Constantin Stănoiu... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/07

/o-nuvela-dialectala-de-excep%C8%9Bie-scris-

audio/.  

 

* 

 

7 februarie 2010: Florin Iaru și...glasul meu 

plin de răceală... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/07

/poematica-lui-florin-iaru/.  

 

* 

 

Alasdair Sclater
86

 (8 februarie 2010, 4. 28): 

Thanks for puttinmg my poem up there. I am 

interested in comments.  

Dorin Octavian Picioruș: A good poem and 

dramatic in his space. I appreciated very much! 

 

* 

 

8 februarie 2010: Cărți de downloadat 

pentru o săptămână. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/08

/pentru-ca-exista-de-aceea-ne-bucuram/.  

 

* 

 

8 februarie 2010: Dar din daruri 50...Pentru 

download numai până pe 17 februarie 2010... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/07

/dar-din-daruri-50/.  

* 

                                           
86 Idem: https://www.facebook.com/alasdair.sclater.  
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9 februarie 2010: Preștiința divină și 

libertatea omului.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/09

/pre%C8%99tiin%C8%9Ba-lui-dumnezeu-

%C8%99i-libertatea-noastra/.  

 

* 

 

9 februarie 2010: Înțelepciunea lui 

Dumnezeu și cea a omului. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/09

/in%C8%9Belepciunea-lui-dumnezeu-%C8%99i-

cea-a-omului/.  

 

* 

 

9 februarie 2010: Un București plin de 

zăpadă. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/09

/bucure%C8%99tiul-alb/.  

 

* 

 

 
 

9 februarie 2010. Mă bucur
87

 că am o inimă 

mare și roșie! Mulțumesc frumos!... 

 

* 

 

10 februarie 2010: Dreptatea și mila lui 

Dumnezeu (49. 46 minute de podcast teologic).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/10

/dreptatea-%C8%99i-mila-lui-dumnezeu/.  

                                           
87 Cuvinte la un alt dar primit: o inimă roșie.  
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* 

 

11 februarie 2010: Bucuria comuniunii (vol. 

6). Gratuită, pentru download... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/11

/bucuria-comuniunii-vol-6/.  

 

* 

 

10 februarie 2010: Blogul lui Marius Mioc 

și revoluția română de la Timișoara. A se vedea:  

http://mariusmioc.wordpress.com/.  

 

* 

 

12 februarie 2010: Predica de duminică, de 

la inițierea Postului Mare (2010). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/12

/predica-la-duminica-lasatului-sec-de-branza-

2010/.  

 

* 

 

13 februarie 2010: Aici începem să avem 

cele mai bune fotografii ale platformei noastre de 

4 ani de zile: A vedea și a fi văzut.  

A se vedea:  

http://fotosinthesis.wordpress.com/.  

 

* 

 

16 februarie 2010: Participarea noastră la 

sfințenia lui Dumnezeu (podcastul, cu lectura și 

comentariul nostru, are 41 minute)... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/16

/sfintenia-lui-dumnezeu-si-participarea-noastra-la-

ea/.  

 

* 
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17 februarie 2010: A 4-a cateheză...sau 

despre cum umpli plăcinta vieții cu har, pentru ca 

a doua filă de cocă, moartea, să te găsească super 

bine... 

Dorin Octavian Picioruș:   

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/17

/a-4-a-cateheza/.  

Dorin Octavian Picioruș: Pentru senzații 

tari, reale...alege viața! Viața cu Dumnezeu! 

 

* 

 

17 februarie 2010: Întrebarea serii: poți 

muri fără să îți dai seama?! 

 

* 

 

17 februarie 2010: O altă întrebare cheie, 

care mă mistuie neîntrerupt: putem să alegem un 

girofar sau un mărfar...președinte al României? 

Mika Bella: Bună seara, la noi e țara 

tuturor posibilităților, nimic nu e exclus. 

 

* 

 

17 februarie 2010: Cum îți dai seama că 

ceea ce vezi...există?! Adică chiar existăm?!!!!! 

 

* 

 

17 februarie 2010: Mai am o întrebare 

importantă: în câți ani Madonna ar putea scrie o 

carte, dacă un nume președinte a citit Levantul în 

4 ani
88

? 

Dorin Octavian Picioruș: a se citi: un 

anume președinte...Asta ca să nu vină, iarăși, 

vreunul, că...omit, inadmisibil, limba română... 

 

* 

 

                                           
88 O declarație a președintelui Traian Băsescu. Levantul e una dintre 

cărțile lui Mircea Cărtărescu.  
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17 februarie 2010: Politica nu numai că se 

zice...dar se și face...Pentru cei care nu au auzit, 

încă, cele 31 de secunde memorabile... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/17

/doar-30-de-secunde-de-politica-torida/.  

  

* 

 

17 februarie 2010: Viața e o sumă de 

cuvinte irepetabile. Și BAC-ul a ajuns acolo, unde 

dv. nu l-ați visat niciodată. Iată cum un articol de 

blog...devine subiect de BAC, la oral, la Limba și 

Literatura Română... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/17

/sturza-bac-ul-%C8%99i-cu-tracul/.  

 

* 

 

17 februarie 2010: Eu am devenit fan 

Blogatu și Marian Vanghelie...Cine nu știe...să mă 

urmeze...pentru că nici nu vă imaginați ce 

pierdeți
89

. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/17

/admira%C8%9Bia-ma-fascineaza/.  

 

* 

 

17 februarie 2010: Doar pentru Părintele 

Iani Milev și alți împricinați! (Linc spre un  articol 

al meu inclus în Google Translate). 

 

* 

 

17 februarie 2010: Dar din daruri 51. 

Gratuități pentru clickul dv. Adică cele 23 de cărți 

ale noastre editate în 2009-2010, predici, 

podcasturi, cărți... 

A se vedea:  

                                           
89 O ironizare a formulei „nici nu știți ce pierdeți”, folosită de anumți 

prezentatori TV din România.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/17

/dar-din-daruri-51/.  

 

* 

 

 
 

17 februarie 2010: De ce mă doare 

inima...de atâta dragoste?!!!! 

 

* 

 

18  februarie 2010. La un alt semn de 

prietenie: „Iubirea e o floare, care miroase prea 

bine...ca să miroase urât...”.  

 

* 

 

19 februarie 2010: Nu te interesează Dor de 

blog 6?!!!!!! Dacă nu îl asculți...nu știți nimic 

important despre online.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/19

/dor-de-blog-6/.  

 

* 

 

19 februarie 2010. PS Chesarie al 

Râmnicului, Predoslovia Mineiului pe Februarie 

(Râmnic, 1779).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/19

/ps-chesarie-al-ramnicului-predoslovia-mineiului-

pe-februarie-ramnic-1779/.  

 

* 
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21 februarie 2010: Iubirea reală e iubirea 

care vine din Dumnezeu și se termină în El... 

 

* 

 

21 februarie 2010: Vă recomandăm un film 

românesc de geniu și vă spunem și de unde să îl 

downloadați, dacă nu l-ați văzut din 2008 până 

azi... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/21

/nunta-muta-2008-o-parabola-de-geniu/.  

 

* 

 

25 februarie 2010: O listă cu împărații 

romani, egipteni, romei, turci etc. foarte 

interesantă, pe trei coloane pentru paralelism... 

A se vedea:  

http://rbedrosian.com/abi.htm.  

 

* 

 

25 februarie 2010: O bibliotecă grecească 

gratuită cu cărți și documente vechi pentru 

download.  

A se vedea:  

http://anemi.lib.uoc.gr/.  

 

* 

 

25 februarie 2010: Despre sfințenia lui 

Dumnezeu în viața noastră.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/25

/sfin%C8%9Benia-lui-dumnezeu-in-

via%C8%9Ba-noastra/.  

 

* 

26 februarie 2010: Predica de duminică.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/26

/predica-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-

2010/.  

* 

26 februarie 2010: Viața Sfântului Grigorie 

Palama (părțile 1 și 2).  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/25

/via%c8%9ba-sfantului-ierarh-grigorie-palama-1/.  

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/26

/via%c8%9ba-sfantului-ierarh-grigorie-palama-2/.  

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/27

/via%c8%9ba-sfantului-ierarh-grigorie-palama-3/.  

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/28

/via%c8%9ba-sfantului-ierarh-grigorie-palama-4/.  

Dorin Octavian Picioruș: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/04

/via%c8%9ba-sfantului-ierarh-grigorie-palama-5/.   

 

* 
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27 februarie 2010: Mărțișorul nostru de 

2010
90

.  

 

* 

 

Laura Ana-Maria Bostan
91

 (1 martie 2010):  

Mulțumesc mult de aprecieri și mai mult 

pentru că m-ați primit alături de prietenii 

dumneavoastră (poate c-am târziu dar nu este un 

răspuns formal măcar)...V-am lăsat și un cântecel 

de Augustin Frățilă împreună cu Nichita :) 

A se vedea:  

http://www.trilulilu.ro/muzica-

diverse/augustin-fratila-nunta.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, domnișoară Ana Maria...și ne bucurăm 

pentru dv.! 

 

* 

 

3 martie 2010: Fericitul Ilie văzătorul de 

Dumnezeu, Opere complete, vol. 1.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/03

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-1/.  

 

* 

 

Michel Laroche (4 martie 2010, ora 2. 18):  

 

Très Cher Révérend Père Dorin Octavian,  

 

je vous remercie de tout mon coeur pour 

l'ouvrage concernant ce Père Spirituel Roumain; 

J'espère pouvoir le faire traduire en partie, pour le 

lire et prier le saint de m'aider dans ma vie 

spirituelle.  

J'avais comme père spirituel, un moine 

aujourd'hui inconnu, qui est né au Ciel il y a 

                                           
90 Erau adresele celor 4 bloguri ale platformei Teologie pentru azi.  
91 A se vedea: https://www.facebook.com/sarnthillaurwen.  
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presque 20ans l'archimandrite Bénédict Ghius, 

doué du charisime de prophétie et du 

discernement des esprits.  

Il avait le don de la prière du nom de Jésus 

et j'ai eu seul avec lui, dans la petite maison qu'il 

occupait au monastère de Cernica où il acheva son 

séjours terrestre des preuves de sa grande sainteté.  

J'espère que le Seigneur me permettra un 

jour de retourner en Roumanie prier sur son 

tombeau.  

Lui, le Père Cléopaset le Père pétronios ont 

marqué ma vie spirituelle.  

En me confiant à vos saintes prières je vous 

souhaite une bonne fin de Carême.  

Avec amour en Chrits,  

+Métropolite Michel Laroche.  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

 

Înalt Prea Sfinția voastră,  

Părinte Mihail, 

 

harul rugăciunilor voastre și bucuria 

dumnezeiască cu care ne inundați inima ne fac 

foarte bine și vă mulțumim foarte mult! 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/04

/a-treia-scrisoare-a-ips-michel-philippe-laroche-

catre-noi/  

Cimitirul Cernicăi e un cimitir plin de 

Sfinți, iar mormântul Fericitului Dumitru 

Stăniloae, cel al Fericitului Benedict Ghiuș, cel al 

Fericitului Ilie Cioruț etc., de acolo...sunt bucuria 

și alinarea noastră.  

Însă nu știm prea multe despre viața 

lor...pentru că oamenii care i-au cunoscut nu 

scriu, nu vorbesc în mod masiv despre ei.  

Vă mulțumim foarte mult...și scrisorile Înalt 

Prea Sfinției voastre ne-au fost o alinare 

indescriptibilă. 

 

Mihaela Marinoiu:  

 

Iubite Părinte Dorin Octavian,  
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Vă mulţumesc din toată inima pentru 

lucrarea privitoare la acest Părinte spiritual 

român; sper să pot să traduc o parte din ea, pentru 

a o citi şi a mă ruga sfântului să mă ajute în viaţa 

mea duhovnicească.  

Eu am avut ca duhovnic un monah, astăzi 

necunoscut, a cărui naştere în Cer a avut loc cu 

aproape douăzeci de ani în urmă – Arhimandritul 

Benedict Ghiuş, înzestrat cu harisma profeţiei şi a 

deosebirii duhurilor.  

Avea darul Rugăciunii lui Iisus şi am avut, 

stând singur alături de el, în căsuţa în care locuia, 

de la Mănăstirea Cernica, dovezi ale marii sale 

sfinţenii.  

Sper ca Domnul să îmi îngăduie într-o zi să 

revin în România pentru a mă ruga la mormântul 

său.  

Sfinţia Sa, Părintele Cleopa şi Părintele 

Petroniu mi-au marcat viaţa duhovnicească.  

Încredinţându-mă sfintelor dumneavoastră 

rugăciuni, vă doresc să încheiaţi Postul Mare cu 

bine.  

Cu dragoste întru Hristos,  

+Mitropolitul Michel Laroche.  

 

* 

 

5 martie 2010. La primirea unei alte 

inimioare, i-am spus celui care mi-a trimis-o: 

„Dumnezeu să vă binecuvinteze întru toate!”.  

 

* 

 

5 martie 2010. Predica duminicii a 3-a din 

Postul Mare (2010). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/05

/predica-duminicii-a-3-a-din-postul-mare-2010/.  

 

* 

 

6 martie 2010. De astă seară, Teologie 

pentru azi e pe domeniu propriu. Cele 3 bloguri 
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ale platformei au devenit unul...și vă așteptăm 

acolo doar...cu câteva mii de articole... 

 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/.  

 

* 

 

Michel Laroche
92

 (7 martie 2010):  

 

Cher Père Dorin Octavian,  

je vous remercie pour votre lettre trop 

élogieuse. Nous sommes tous des serviteurs 

inutiles comme nous le dit Notre Seigneur Jésus 

Christ.  

J'ai demandé à notre amie commune 

Mademoiselle Mihela de traduire en roumain une 

méditation sur le Carême. Priez pour moi.  

 

+ Métropolite Michel Laroche  

 

Monseigneur Michel Philippe Laroche: Un 

dialog în Postul MareI. Tristeţi şi nelinişti- Avva, 

îmi simt sufletul trist, fără motiv.- Fiul meu, asta 

este din cauză că suntem în Postul Mare.- Cum 

aşa? Explicaţi-mi, Părinte.  

Blog:http://leblogdumetropolitemichellaroc

he.blogspirit.com/.  

Le Blog du Métropolite Michel (Laroche) 

leblogdumetropolitemichellaroche.blogspirit.com

Spiritualité, Ecclésiologie etgéopolitique de 

l'Église Orthodoxe.  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

 

Înalt Prea Sfinția voastră, 

 

vă mulțumim foarte mult pentru articolul 

ÎPS voastre, pe care ni l-ați indicat și el a devenit 

al doilea articol editat la nivel online, în noua 

locație a platformei noastre:  

                                           
92 A se vedea: https://www.facebook.com/monseigneurmichel.laroche.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/07

/dialoguri-duhovnice%c8%99ti-in-postul-mare/.  

Bucuria noastră pentru lucrarea online a 

ÎPS voastre, Părinte Mihail, e imensă...și cred că 

toți ierarhii și teologii Bisericii noastre trebuie să 

creeze online cu multă dăruire și echilibru, pentru 

a fi focare de înduhovnicire ale lumii.  

Și cred că prezența ÎPS voastre, ca și a altor 

Părinți actuali ai Bisericii, la nivel online, e una 

care inspiră, încurajează și elevează pe cei care 

vă văd și vă admiră.  

Binecuvântați și ne iertați întru toate! 

 

Mihaela Marinoiu
93

:  

 

Votre Sainteté,  

Nous vous remercions beaucoup pour 

l'article que vous nous avez indiqué et qui est 

devenu le deuxième article online sur le nouveau 

site de notre plate-forme.  

[lien] 

Chère Père Michel, notre joie pour le travail 

en ligne de Votre Sainteté est immense...et je 

pense que tous les Hiérarques et théologiens de 

notre Eglise doivent créer en ligne avec beaucoup 

de dévoument et équilibre, pour être des foyers de 

spiritualité du monde.  

Et je pense que la présence de Votre 

Sainteté, tout comme celle d'autres Pères actuels 

de l'Eglise, sur l'internet, est une que inspire, 

encourage et élève ceux qui vous voient et vous 

admire.  

Bénissez et pardonnez-nous pour tout! 

 

Mihaela Marinoiu:  

 

„Stimate Părinte Dorin Octavian,  

 

vă mulţumesc pentru scrisoarea Sfinţiei 

Voastre, în care mă lăudaţi, totuşi, prea mult.  

                                           
93 Idem: https://www.facebook.com/Millie1234567.  
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Suntem cu toţii slujitori nevrednici, după 

cum ne spune Domnul nostru Iisus Hristos. [...]  

Rugaţi-vă pentru mine.  

+Mitropolit Michel Laroche”.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

foarte mult, doamnă Mihaela Mihăilă, și vă dorim 

numai bucurii în viață! 

Mihaela Marinoiu: Pentru puţin, Părinte. Eu 

vă mulţumesc mult. 

Dorin Octavian Picioruș: Meritați tot 

respectul nostru pentru ceea ce ați făcut, doamnă! 

Stârceanu Bogdan Ioan: Foarte frumos, 

felicitări doamnă.  

Mihaela Marinoiu: Vă mulțumesc mult... 

Dumnezeu cu noi.   

 

           * 

 

 
 

7 martie 2010: Da, Dumnezeu ne 

zâmbește...în inimă cu multă bucurie, cu mult har, 

cu multă candoare! 

 

* 

 

7 martie 2010: În puii voștri
94

...e o 

nesimțire să ne ofensați simbolurile religioase! 

Auzi, Mihai Bendeac
95

?!!!! 

 

 

Dorin Octavian Picioruș: 

                                           
94 Aluzie la titlul emisiunii lui Mihai Bendeac: În puii mei. Care 

înseamnă, în traducere (pentru că e o zicere deocheată): În p**a mea! 

Însă CNA-ul nu s-a prins (?!).  
95 Atât Mihai Bendeac, cât și Florin Călinescu, cât și alți comedianți 

români au în repertoriul lor multă bădărănie la adresa Bisericii 

Ortodoxe. Care nu e sancționată de nimeni. A te îmbrăca în 

veșmintele preoțești pentru a-ți bate joc de Biserică e lucru 

inacceptabil.   
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/07

/in-puii-vo%c8%99tri-nu-ave%c8%9bi-voie-sa-

lua%c8%9bi-in-ras-insemnele-religioase/.  

Dorin Octavian Picioruș:  

Art. 13. – (1) Raporturile dintre culte, 

precum şi cele dintre asociaţii şi grupuri religioase 

se desfăşoară pe baza înţelegerii şi a respectului 

reciproc. 

(2) În România sunt interzise orice forme, 

mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi 

învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică 

adusă simbolurilor religioase. 

(3) Împiedicarea sau tulburarea libertăţii 

de exercitare a unei activităţi religioase, care se 

desfăşoară potrivit legii, se pedepseşte conform 

dispoziţiilor legii penale. 

Dorin Octavian Picioruș: E o luare de 

atitudine împotriva ultimei ediții a emisiunii lui 

Bendeac... 

Cristina Raicu
96

: aveți dreptate, așa este, din 

păcate! 

Mihaela Marinoiu: Oameni fără frică de 

Dumnezeu. 

Dorin Octavian Picioruș: Nu, oameni care 

fac bani, cu nesimțire...din terfelirea lucrurilor 

sfinte ale altora!  

Hai să fac eu o piesă de teatru în care mama 

lui Bendeac e o curvă...și să îi fac un rol, care să îl 

scoată din sărite...nu-i așa că are să...râdă în 

hohote?!!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Bendeac s-a 

supărat pe media pentru că a râs de el...nu mai 

știu când...după faza cu pozele din Cancan... 

Dar dacă vom râde de el regulat...așa, 

uitând că am reverendă pe mine?!!!! 

Nu ar fi very fannnnnny?! 

Dorin Octavian Picioruș: Adică toate 

trebuie să aibă niște limite... 

Iar eu pledez pentru bun simț... 

                                           
96 A se vedea: https://www.facebook.com/cristina.raicu1.  
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Stârceanu Bogdan Ioan
97

: Bunul simț 

devine, din ce în ce mai mult, o necunoscută 

pentru mulți dintre concetățenii noștri.  

 

* 

 
 

8 martie 2010: Sunteți movă...ca zâmbetul 

președinților?!!!! 

 

Dorin Octavian Picioruș:  

La mulți ani, doamnă Mihaela
98

...și să fiți 

albastră, roșie, galbenă, verde, adică frumoasă...și 

niciodată un om pervers! 

Pentru că ulciorul nu merge de multe ori...la 

fântână...ci se mai și sparge... 

Adică oamenii se prind când ești 

duplicitar... 

Vă dorim numai bine! 

Dorin Octavian Picioruș: Avem o 

duplicitate mov la nivel înalt și la nivel jos (nu 

trebuie să vă mai spun teoria flăcării violet
99

, la 

care am făcut referire, atunci când am văzut 

iconul de culoare mov sub care scriem)...și ea 

înseamnă să mimăm sentimente, bune intenții, 

frumusețe inexistentă... 

Și, dacă vă simțiți mimând ceva...vă 

atenționam, supra, că se vede... 

Acum numai dv. știți dacă mimați sau nu 

ceva...ce nu există la dv. în ființă.  

Tocmai de aceea v-am dorit să fiți frumoasă 

în toate felurile...dar nu frumoasă cu forța sau 

închipuit...sau de ochii lumii...pentru că ulciorul 

nu merge de multe ori la apă... 

 

* 

                                           
97 Idem: https://www.facebook.com/starceanub.  
98 Pentru că primisem emoticonul de la Mihaela Marinoiu.  
99 Presupusă „aducătoare de noroc” în campania prezidențială din 

2008.  
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8 martie 2010: Am băut cafea, la miezul 

nopți (????!!!), cu doamnă Cristina Raicu! A fost 

foarte bună...cafeaua!...Și doamna...la inimă!... 

 

* 

 

8 martie 2010: Un Oscar pentru Sandra 

[Bullock]... 

A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=ztfG_lt

WwNw.  

 

* 

 

8 martie 2010: Ați încercat serviciul poștal 

online? A se vedea:  

http://www.oficiulpostal.ro/ro/.  

 

* 

 

9 martie 2010: Vă așteptăm în noua noastră 

locație...ca să ne cunoaștem mai bine...sau nu... 

 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/.  

Dorin Octavian Picioruș:  

Dv. cum explicați faptul, că pe platforma 

noastră, formată din trei bloguri, avea un rating de 

3.000 de vizitatori zilnici, în mod regular, pentru 

ca acum, în noua locație, să avem doar...5 pe zi? 

Cât de „geniali” cititori am avut până 

acum...de doar 5 ne urmează în noua locație, când 

vrem să facem lucruri și mai bune...și toate trei 

blogurile sunt la un loc? 

Dați-mi un sfat paranormal în această 

chestiune! 

Stârceanu Bogdan Ioan:  
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Faptul că ați trecut totul la noua locație, 

pentru motoarele de căutare este echivalentul cu a 

lua totul de la capăt. 

Există SEO (Search Engine Optimization) : 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Search_Engine_Opti

mization.  

Dorin Octavian Picioruș: Domnule Bogdan, 

SEO merge...pentru cei care nu mă cunosc...și e 

corect ceea ce spuneți. 

Însă când anunți 3.000 de cititori regulari 

despre mutarea ta în altă locație...și ei nu te 

urmează...asta înseamnă că...eufemistic vorbind: 

ce-am avut și ce-am pierdut.  

Înseamnă că am scris 4 ani de zile pentru 5 

inși...deși mă vedeau 3.000 pe zi.  

Numai că miile de articole scrise de către 

noi amândoi
100

...devin cărți...și cei care nu ne-au 

iubit în urma lor...au venit degeaba. 

Ne vor iubi însă cei din viitor, care ne vor 

vedea mai bine decât cei de acum. 

Vă asigurăm că așa stau lucrurile la 

Dumnezeu: când sunt orbi contemporanii...se 

bucură cititorii viitorului! 

Felicitări pentru examene! 

Stârceanu Bogdan Ioan: Aveți dreptate 

Părinte.  

Poate nu are legătură cu subiectul, dar e 

bine să fie știut. De curând opera lui Mihai 

Eminescu (toate manuscrisele cunoscute) ale 

Maestrului au fost catalogate, și tipărite într-o 

ediție de 38 de volume, dupa o muncă 

monumentală de 3 ani, condusă de academicianul 

Eugen Simion.  

Toata această muncă titanică de scoatere a 

unei ediții a manuscriselor a costat statul român/ 

Academia Română 500.000 de mii de euro.  

Nici nu s-a uscat bine cerneala de pe cărțile 

scoase, că s-au găsit niște conaționali să conteste, 

cum că s-a dat un preț prea mare pentru această 

ediție.  

                                           
100 De către mine și soția mea.  
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Ideea e că munca dumneavoastră, cum 

spuneați și mai devreme, nu e pentru 

contemporani, ci pentru cei din viitor. Așa sunt 

operele mari: invidiate, blamate, dar apreciate de 

viitor. 

Stârceanu Bogdan Ioan: Mulțumesc pentru 

felicitări Părinte. 

 

* 

 

9 martie 2010: Despre bunătatea și iubirea 

lui Dumnezeu în teologia Sfântului Dionisie 

Areopagitul.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/09

/in-fa%C8%9Ba-bunata%C8%9Bii-%C8%99i-a-

iubirii-lui-dumnezeu/.  

 

* 

 

10 martie 2010. Mamă de câine...sau nu e 

mamă cine naște...ci cine crește...și 

ocrotește...copii... 

Fotografie preluată de la Ovidiu 

Boboescu
101

.  

 

 
 

* 

 

 

                                           
101 A se vedea: https://www.facebook.com/ovidiu.boboescu.  
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10 martie 2010: Album de album, unic de 

unic, București de București...Mulțumim frumos, 

doamnă Mihaela Mihăilă, pentru acest gest de 

restaurare a Bucureștilor...în ochii celor care vor 

să privească detaliile lui... 

Da, e multă alandala în cel de azi...Numai 

că alandala aceasta ascunde detalii incalificabil de 

frumoase...Și dv. ați scos frumosul de sub coperta 

fugitivă a urâtului... 

 

Imagine preluată de la Mihaela Măihăilă, 

acum Marinoiu.  

 

 

 

 
 

 

* 

 

10 martie 2010: Teza doctorală a Prof. Lic. 

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș...pentru 

download.  

 

Dorin Octavian Picioruș: O găsiți aici: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/antim

-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-viata-

si-opera-2010/.  

Dorin Octavian Picioruș: Antim Ivireanul: 

avangarda literară a Paradisului. Viața și Opera 

(2010).  
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Dorin Octavian Picioruș: Cartea de față 

reprezintă monumentala teză doctorală a Prof. 

Lic. Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș, 

elaborată între anii 2002-2009, având, în mod 

inițial, ca Teză Doctorală în Litere, titlul: Antim 

Ivireanul – personalitate complexă a literaturii 

române. 

În ediția de față, cartea are 561 de pagini, 

2.192 de note infrapaginale, e împărțită în 3 părți 

și reprezintă o monografie istorico-exegetică 

complexă și de mare finețe a vieții, activității și 

operei Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. 

Editorul cărții, Pr. Dr. Dorin Octavian 

Picioruș, căruia i-a fost închinată cartea, își 

exprimă toată prețuirea și dragostea pentru 

autoare și vă dăruie această carte, ca primă 

apariție editorială de anvergură, la nivel online, 

din opera literar-teologică științifică a autoarei. 

 

Ioan Bogdan Stârceanu
102

: mulțumim.  

 

* 

 

11 martie 2010: In memoriam Pr. Prof. 

Acad. Dr. Dumitru Popescu (1929-2010)
103

. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/11

/in-memoriam-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu-

1929-2010/.  

 

Stârceanu Bogdan Ioan: Dumnezeu să-l 

odihnească. Nu l-am cunoscut ca profesor eu fiind 

prima serie dupa ce dânsul a plecat de la 

Facultatea de Teologie, dar cărțile dânsului m-au 

fascinat. Un profesor de o statură colosală. 

 

* 

 

12 martie 2010: Predica duminicii a 4-a din 

Postul Mare (2010). A se vedea:  

                                           
102 Idem: https://www.facebook.com/starceanub.  
103 A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-prof-acad-dr-

dumitru-popescu/.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/12

/predica-duminicii-a-4-a-din-postul-mare-2010/.  

 

* 

 

14 martie 2010: Înmormântarea Pr. Prof. 

Acad. Dr. Dumitru Popescu (fotografii și evocări) 

(13 martie 2010).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13

/inmormantarea-pr-prof-acad-dr-dumitru-

popescu-13-martie-2010/.  

 

* 

 

14 martie 2010: Slujba și alocuțiunile 

aferente (13 martie 2010). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13

/slujba-de-inmormantare-a-pr-prof-acad-dr-

dumitru-popescu-%C8%99i-

alocu%C8%9Biunile-aferente-13-martie-2010/.  

 

* 

 

14 martie 2010. La o altă inimă primită 

(semn de prețuire): „O inimă de la tine cu o inimă 

de la mine...înseamnă mult mai multe inimi 

convinse...că se pot face mult mai multe 

lucruri...decât am fi sperat noi doi sau noi zece...”.  

 

* 

 

14 martie 2010: Casa Poporului...seamănă 

cu noi... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/14

/casa-poporului-ne-caracterizeaza/.  

 

* 

 

14 martie 2010. Sfântul Ioan Gură de Aur la 

București. A se vedea:  

159

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/12/predica-duminicii-a-4-a-din-postul-mare-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/12/predica-duminicii-a-4-a-din-postul-mare-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13/inmormantarea-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13/inmormantarea-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13/inmormantarea-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13/slujba-de-inmormantare-a-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu-%C8%99i-alocu%C8%9Biunile-aferente-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13/slujba-de-inmormantare-a-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu-%C8%99i-alocu%C8%9Biunile-aferente-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13/slujba-de-inmormantare-a-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu-%C8%99i-alocu%C8%9Biunile-aferente-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/13/slujba-de-inmormantare-a-pr-prof-acad-dr-dumitru-popescu-%C8%99i-alocu%C8%9Biunile-aferente-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/14/casa-poporului-ne-caracterizeaza/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/14/casa-poporului-ne-caracterizeaza/


http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/14

/sfintele-moa%C8%99te-ale-sfantului-ioan-gura-

de-aur-13-martie-2010/.  

 

* 

 

 
 

17 martie 2010: Suntem foarte bucuroși
104

!  

 

* 

 

18 martie 2010: Nu poți fi ortodox fără să ai 

o viață teologică! A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18

/cum-traim-cu-dumnezeu/.  

 

* 

 

18 martie 2010: 10 podcasturi „Teologie 

pentru azi”. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18

/arhiva-noastra-audio-din-podomatic/.  

 

* 

 

18 martie 2010: Didahia Sfinților Apostoli, 

în 7 file audio (lectură și comentariu). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18

/didahia-sfin%C8%9Bilor-apostoli-lectura-

%C8%99i-comentariu/.  

 

* 

 

19 martie 2010: Predica duminicii a 5-a din 

Postul Mare (2010). A se vedea:   

                                           
104 Pentru aprecierea dumneavoastră.  

160

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/14/sfintele-moa%C8%99te-ale-sfantului-ioan-gura-de-aur-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/14/sfintele-moa%C8%99te-ale-sfantului-ioan-gura-de-aur-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/14/sfintele-moa%C8%99te-ale-sfantului-ioan-gura-de-aur-13-martie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18/cum-traim-cu-dumnezeu/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18/cum-traim-cu-dumnezeu/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18/arhiva-noastra-audio-din-podomatic/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18/arhiva-noastra-audio-din-podomatic/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18/didahia-sfin%C8%9Bilor-apostoli-lectura-%C8%99i-comentariu/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18/didahia-sfin%C8%9Bilor-apostoli-lectura-%C8%99i-comentariu/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/18/didahia-sfin%C8%9Bilor-apostoli-lectura-%C8%99i-comentariu/


http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/19

/predica-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-

2010/.  

 

* 

 

20 martie 2010. Jurnalul și bârfa.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/20

/poate-fi-jurnalul-personal-o-barfa/.  

 

* 

 

20 martie 2010: Trei iconuri de azi... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/20

/iconuri-tpa-20-martie-2010/.  

 

* 

 

20 martie 2010. Înainte și după arestul 

nedrept al Sfântului Grigorie Palama. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/20

/via%c8%9ba-sfantului-ierarh-grigorie-palama-6/.  

 

* 

 

21 martie 2010. Perihoresis. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/21/perih

oreza-prea-sfintei-treimi/.  

 

* 

 

Elezabithe Queen
105

(21 martie 2010): you 

are welcome.  

Dorin Octavian Picioruș: And you are 

welcome under our eyes!  

 Elezabithe Queen: thank you. God bless 

you. pray for me. 

 

* 

                                           
105 Idem: https://www.facebook.com/bombom54321.  
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23 martie 2010: Comentariu la imnografia 

Săptămânii Patimilor și a Săptămânii Luminate. E 

teza noastră de licență în Teologie, din 2002, pe 

care am editat-o astăzi la nivel online... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/23

/saptamana-patimilor-%C8%99i-saptamana-

luminata-teza-de-licen%C8%9Ba-2010/.  

 

* 

 

24 martie 2010: Predica de mâine, cea a 

praznicului Buneivestiri...în care am comentat, din 

punct de vedere teologic, acatistul praznicului, în 

56 de minute... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/24

/predica-la-praznicul-buneivestiri-2010/.  

 

* 

 

26 martie 2010: O oră și jumătate de 

predică la duminica Intrării Domnului în 

Ierusalim, unde am comentat, din punct de vedere 

teologic, Vecernia Mică, Mare și Utrenia 

praznicului... 

Adică cântările care se cântă în seara și 

dimineața zilei Floriilor.  

La mulți ani celor care își serbează numele 

de floare...în această zi! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/26

/predica-la-duminica-intrarii-domnului-in-

ierusalim-2010/.  

 

* 

 

Michel Laroche (27 martie 2010, ora 12. 

50):  

 

Cher Père Dorin Octavian, 
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Merci de vos vœux et de vos prières.  

Comme pour vous mes pensées sont 

maintenant tournées vers la Passion, les soufflets, 

la couronne d'épines, la Croix, le tombeau dans 

lequel nous devons nous aussi nous immerger 

volontairement afin que s'accomplissent pour 

nous les strophes pascales: "ensevelis avec le 

Christ nous Ressuscitons avec Lui".  

Je me confie à vos saintes prières. 

+ Métropolite Michel.  

 

* 

 

30 martie 2010: Există o civilizație a 

nesimțirii și una a bunului simț. Noi pledăm 

pentru a doua...pentru că în prima poți fi un 

urangutan cu papion...  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/30

/civiliza%C8%9Bia-lui-sa-nu-rada-lumea-de-noi/.  

Mika Ella
106

: Cred că în prima nu mai sunt 

locuri de mult. Păcat că am ajuns dupa 20 de ani 

să fim împărțiți pe categorii.Vă salut cu drag.  

 

* 

 

1 aprilie 2010: Ultima noastră carte editată 

la nivel online. Un dar pentru download... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/01

/bucuria-comuniunii-vol-7/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Are 315 pagini, 

peste 900 de note de subsol și e formată din 82 de 

articole... 

 

* 

 

                                           
106 Idem: https://www.facebook.com/brindusa.mika.  
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3 aprilie 2010. Hristos a înviat! La mulți ani 

tuturor și multă bucurie și pace dumnezeiască în 

viața dv.! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/03

/predica-la-praznicul-preaslavit-al-invierii-

domnului-2010/.  

 

* 

 

4 aprilie 2010. In live...A se vedea:   

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/04

/vecernia-invierii-domnului-2010/.  

 

* 

 

4 aprilie 2010. Calcule foarte 

complicate...Un articol din Evenimentul zilei:  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/cum-se-

calculeaza-data-pastelui-891247.html. 

 

Michel Laroche:  Christ est Ressuscité! Que 

le Christ Ressuscité vous communique et vous 

conserve Sa joie et Sa paix dans votre cœur.  

Dorin Octavian Picioruș:  

Adevărat a înviat, Înalt Prea Sfinția voastră, 

Părinte Mihail!  

Datorită rugăciunilor și iubirii Înalt Prea 

Sfinției voastre suntem bine și bucuroși.  

Vă mulțumim frumos și vă dorim numai 

bine!  

La mulți ani! 

 

* 

 

4 aprilie 2010. Cum era în trecut... 

A se vedea:  

http://www.romanialibera.ro/exclusiv-

rl/documentar/cum-petreceau-romanii-pastele-in-

trecut-182211.html.  
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Dorin Octavian Picioruș: Vă dorim numai 

bine
107

! 

 

* 

 

6 aprilie 2010: Bucuria învierii Domnului e 

o bucurie reală, dacă o ai ca pe o posesiune 

interioară și ca pe fundamentul propriei tale 

persoane.  

 

* 

 

8 aprilie 2010. Maica Domnului este 

Izvorul tămăduirilor. Predica Vinerii Luminate.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/08

/predica-la-izvorul-tamaduirii-2010/.  

 

* 

 

9 aprilie 2010: Despre Ființă și Persoanele 

dumnezeiești și despre comuniunea de viață și de 

iubire a Prea Sfintei Treimi. Un podcast audio de 

41. 27 minute.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/09

/comuniunea-prea-sfintei-treimi/.  

 

* 

 

9 aprilie 2010: Un dar de 517 mb de 

informație pentru dumneavoastră! A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/09

/dar-din-daruri-54/.  

 

* 

 

10 aprilie 2010. De cinci ani de zile 

suntem...dincolo de pericol... 

A se vedea:  

                                           
107 Cu adresă la Vlad Cubreacov, care apreciase lincul.  

A se vedea: https://www.facebook.com/cubreacov.  
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http://www.youtube.com/watch?v=QxRsB

YSIy6k.  

 

* 

 

10 aprilie 2010: Predica de mâine.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/10

/predica-la-prima-duminica-dupa-pa%c8%99ti-

2010/.  

 

* 

 

12 aprilie 2010. Acest al doilea volum pe 

care l-am editat la nivel online din opera 

Dumnezeiescului Ilie are 128 de pagini, conține 

fragmente de proză confesivă și 1.134 de versuri 

mistice, are 543 de note explicative și, ca și pe 

celelalte cărți ale noastre, îl puteți downloada în 

mod gratuit... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/12

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-2/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mie îmi plac 

lucrurile...care pe alții îi face să caște... 

Se pare că sfințenia vă face să căscați... 

Îmi pare rău pentru dv.! 

 

* 

 

16 aprilie 2010. Predica pentru duminică.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/16

/predica-duminicii-a-3-a-dupa-pa%c8%99ti-

2010/.  

 

* 

 

Laura Ana-Maria Bostan (18 aprilie 2010):  

http://www.trilulilu.ro/iubescRomania/81a7

bbcfbd926c.  
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Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, domnișoară Laura! 

 

* 

 

18 aprilie 2010:  

Cărți fundamentale ale românilor: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/18/cinci-

carti-de-literatura-romana-medievala-pentru-

download/.  

Iulia Fărcaș
108

: mulțumim frumos.  

 

* 

 

21 aprilie 2010: Relațiile intratrinitare ale 

persoanelor dumnezeiești. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/21

/intersubiectivitatea-persoanelor-

dumnezeie%c8%99ti/.  

Dorin Octavian Picioruș: Un podcast audio 

de 42. 40 minute. 

 

* 

 

22 aprilie 2010. Predica de azi. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/22

/predica-la-pomenirea-sfantului-mare-mucenic-

gheorghe-purtatorul-de-biruin%C8%9Ba-23-

aprilie-2010/.  

 

Eduard Burlacu
109

 apreciază predica.  

Dorin Octavian Picioruș:  

Două ore de comentariu la slujba Sfântului 

Mare Mucenic Gheorghe, pentru că simpla 

ascultare a slujbei...nu înseamnă și înțelegerea ei.  

Orice slujbă ortodoxă e o matematică 

superioară, adică e făcută cu multă tehnică 

compozițională și are multă teologie...și numai 

când cineva ți-o dovedește pas cu pas...poți să 

înțelegi acest lucru capital.  

                                           
108 Idem: https://www.facebook.com/iulia.corla.  
109 A se vedea: https://www.facebook.com/burlacu.eduard.  
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Un prost crede că un bloc se face din 

pocnirea degetelor...Însă numai cel care îl face 

poate să îl și explice.  

Deci o predică despre o slujbă e o carte de 

teologie...și nu o poveste pentru adormit copiii. 

 

* 

 

22 aprilie 2010. Vă rog frumos: scutiți-mă 

de invitații la jocuri! Dacă aș avea prieten un 

preot doctor în Teologie și eu aș fi un liceean sau 

o domnișoară singură, vă rog să mă credeți că nu 

l-aș invita să joace Mafia sau Viața la țară...ci l-aș 

întreba lucruri serioase, dacă pe vreunul de aici îl 

interesează, totuși, și așa ceva. Deci unele lucruri 

nu se fac cu un preot... 

Iulia Fărcaș a apreciat poziția mea.  

 

* 

 

22 aprilie 2010. La mulți ani tuturor acelora 

care își serbează, de ziua Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghe, ziua patronimică! 

 

* 

 

23 aprilie 2010. Predica pentru duminică.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/23

/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-pa%c8%99ti-

2010/.  

 

* 

 

24 aprilie 2010. Viața e una...spectacolul e 

altceva!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/24

/sufocantul-spectacular/.  

 

* 
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25 aprilie 2010. Cum ajungi să scrii mii de 

scrisori. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/25

/institu%c8%9bia-coresponden%c8%9bei/.  

 

* 

 

25 aprilie 2010. O carte pentru download a 

Prof. Dr. Mihai Moraru. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/25

/de-nuptiis-mercurii-et-philologiae/.  

 

* 

 

27 aprilie 2010. Dumnezeu învață familia 

comuniunea dialogică și jertfelnică. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/27

/comuniunea-prea-sfintei-treimi-%c8%99i-

familia-dialogica/.  

 

* 

 

29 aprilie 2010. Ultima noastră carte editată 

la nivel online...Numai bine tuturor! Puteți să o 

downloadați în mod gratuit...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/29

/bucuria-comuniunii-vol-8/.  

 

* 

 

30 aprilie 2010. Teza doctorală a Pr. Dr. 

Marin D. Ciulei, de la Turnu Măgurele, pentru 

download. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/30

/pr-dr-marin-d-ciulei-antropologie-patristica-teza-

doctorala-1999/.  

 

* 

 

30 aprilie 2010. Predica pentru duminică. 

Sfânta Muceniță Fotini din Samaria. A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/30

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-pa%C8%99ti-

2010/.  

 

* 

 

30 aprilie 2010. Dar din daruri 55. Aproape 

1 G de informație gratuită pentru dv.! A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/30

/dar-din-daruri-55/.  

* 

 

6 mai 2010: Darul de carte al zilei: Fericitul 

Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere complete (vol. 

3), 191 de pagini, pentru download... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/06

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-3/.  

 

* 

 

7 mai 2010. Predica de duminică. A se 

vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/07

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pa%C8%99ti-

2010/.  

 

* 

 

9 mai 2010. Pentru download...A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/09

/alexandra-si-mihai-moraru-palia-istorica/.  

 

* 

 

12 mai 2010. Hristos S-a înălțat!  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/12

/predica-la-inal%C8%9Barea-domnului-2010/.  

 

* 
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14 mai 2010. Dr. Gianina Maria-Cristina 

Picioruș, Epilog la lumea veche (vol. 1, partea 

întâi).  

Are 506 pagini în format integral...și e 

prima încercare de critică literară, din 

perspectivă ortodoxă, asupra reperelor literaturii 

românești.  

Pentru download... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/14

/epilog-la-lumea-veche-i-1/.  

 

* 

14 mai 2010 

 

 
 

* 

 

18 mai 2010. Ultimul proiect online al 

platformei „Teologie pentru azi”. Pentru 

download... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/18

/sfantul-dionisie-areopagitul-despre-ierarhia-

bisericeasca-2010/.  

 

* 
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18 mai 2010. Imnele iubirii dumnezeiești. 

Lectură și comentariu. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/18

/sfantul-simeon-noul-teolog-imnele-iubirii-

dumnezeie%C8%99ti-2008/.  

 

* 

 

18 mai 2010. Despre ierarhia cerească.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/18

/sfantul-dionisie-areopagitul-despre-ierarhia-

cereasca-2008/.  

 

* 

 

18 mai 2010. Sfântul Grigorie Palama.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/18

/sfantul-grigorie-palama-despre-rugaciune-

%C8%99i-vedere-dumnezeiasca-2008/.  

 

* 

 

21 mai 2010. Predica duminicii 

Cincizecimii. Aproape 3 ore de discuție asupra 

teologiei zilei... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/21

/predica-la-duminica-pogorarii-sfantului-duh-

2010/.  

* 

 

25 mai 2010. Twitter pentru azi, vol. 2, 

2010. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/25

/twitter-pentru-azi-vol-2-2010/.  

 

* 

 

27 mai 2010. La 7 ani de la adormirea sa... 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/27

/simpozionul-national-parintele-arhidiacon-petru-

i-david-misionar-al-ortodoxiei-27-mai-2010/.  

 

* 

 

28 mai 2010. Trei ore de lectură și de 

tălmăcire a slujbei și a Evangheliei zilei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/28

/predica-la-duminica-tuturor-sfin%C8%9Bilor-

2010/.  

 

* 

 

Papa Berney Foley (29 mai 2010, ora 17. 

17): Father, forgive me! 

Dorin Octavian Picioruș: God forgive us, 

my Bernie! 

 

* 

 

30 mai 2010. Fericitul Ilie văzătorul de 

Dumnezeu, Opere complete, vol. 4. Pentru 

download... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/30

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-4/.  

* 

 

4 iunie 2010. Predica duminicii de față.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/04

/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

4 iunie 2010. Volumul de față are 378 de 

pagini, 11 capitole și 516 note de subsol și  

reprezintă o exegeză, din perspectivă ortodoxă, a 

poeziei lui Mihail Eminescu. 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/04

/epilog-la-lumea-veche-i-2/.  

 

* 

 

6 iunie 2010. Volumul de față are 175 de 

pagini în format integral, e format din proză 

confesivă și 484 de versuri personale, are 171 de 

note de subsol și 133 

de secțiuni, reprezentând al 3-lea caiet 

manuscriptic al autorului nostru. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/06

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-5/.  

 

* 

 

9 iunie 2010: Cartea de față are 154 de 

pagini în format integral și reprezintă Disertația 

de Master a subsemnatului, alcătuită sub 

coordonarea Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă. 

 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/09

/teologia-mantuirii-la-sfantul-marcu-ascetul-

2010/.  

* 

10 iunie 2010: Predica duminicii a 3-a după 

Rusalii (2010), în format audio...are 54.56 minute.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/10

/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

18 iunie 2010. Credința înseamnă și 

generozitate față de confratele meu...Predica de 

duminică în formă scrisă. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/18

/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 
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20 iunie 2010. Ultima carte online. Ai opinii 

doar dacă ai crezuri personale. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/20

/bucuria-comuniunii-vol-9/.  

 

* 

 

23 iunie 2010. Predică la nașterea Sfântului 

Ioan Botezătorul (2010):  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/23

/predica-la-na%C8%99terea-sfantului-ioan-

botezatorul-2010/.  

 

* 

 

25 iunie 2010. Demonizarea e o consecință 

a păcatelor conștientizate, dorite...Predica de 

duminică. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/25

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-rusalii-2010/.   

 

* 

 

27 iunie 2010. Pentru download, 711 

pagini... 

A se vedea:   

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/24

/psaltirea-de-la-alba-iulia-1651/.  

 

* 

 

27 iunie 2010. Al 4-lea caiet manuscriptic, 

130 de pagini, pentru download... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/27

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-6/.  

 

* 

 

28 iunie 2010. Lectură și comentariu la 

slujba zilei. Aproape două ore... 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/28

/predica-la-sfin%C8%9Bii-apostoli-petru-

%C8%99i-pavel-2010/.  

 

* 

 

30 iunie 2010. O nouă față pentru...oameni 

care citesc mult... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/30

/noul-look/.  

 

* 

 

30 iunie 2010. Al cincilea caiet 

manuscriptic, 76 de pagini... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/30

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-7/.  

 

* 

 

3 iulie 2010. Iertarea păcatelor e 

fundamentul sănătății noastre. Predica de 

duminică. În formă scrisă...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/02

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

9 iulie 2010. Despre vederea duhovnicească 

și doxologie.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/09

/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 
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16 iulie 2010. Ultima noastră carte online. 

Un tratat patristic foarte concentrat...pentru 

download.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/16

/sfantul-epifanie-al-salaminei-despre-masuri-

%C8%99i-greuta%C8%9Bi-2010/.  

 

* 

 

23 iulie 2010. Îndrăzneala credinței te face 

să mergi pe deasupra grijilor de tot felul.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/23

/predica-la-duminica-a-9-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

28 iulie 2010. Aer, umbră și frumusețe de la 

Grădina Botanică. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/28

/gradina-botanica-din-bucure%C8%99ti-28-iulie-

2010/.   

 

* 

 

30 iulie 2010. Despre demonizare, credință, 

post și rugăciune. Predica de duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/29

/predica-la-duminica-a-10-a-dupa-rusalii-2010/.   

 

* 

 

3 august 2010. Saitul Facultății de Teologie 

din Atena.  

A se vedea:  

http://www.theol.uoa.gr/index.php?id=2.  

 

* 

 

4 august 2010. A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/04

/parfumul-realitații/.  

 

* 

 

5 august 2010. Transfigurarea omului prin 

harul dumnezeiesc este o realitate ontologică. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/05

/predica-la-praznicul-schimbarii-la-fa%C8%9Ba-

a-domnului-2010/.  

 

* 

 

6 august 2010. Despre iertarea și 

milostivirea față de semenii noștri...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/06

/predica-la-duminica-a-11-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

13 august 2010. Predica la praznicul 

preaslăvit al adormirii Maicii Domnului (15 

august). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/12

/predica-la-praznicul-preaslavit-al-adormirii-

maicii-domnului-2010/. 

 

* 

 

20 august 2012. Cum e când citești 

Scriptura în cheie personală...referind toate la noi 

înșine... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/20

/predica-la-duminica-a-13-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

21 august 2010. A 41-a noastră carte online, 

gratuită, pe care v-o dăruim cu bucurie... 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/21

/ps-acad-melchisedec-stefanescu-viata-si-

scrierile-lui-grigorie-%C8%9Bamblac-versiune-

adaptata2010/.  

 

* 

 

27 august 2010. La nunta Împărăției lui 

Dumnezeu se intră îmbrăcat în har și în fapte 

bune... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/27

/predica-la-duminica-a-14-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

27 august 2010  

 

 
 

* 

 

29 august 2010. Ce îl sfătuia Sfântul Antim 

Ivireanul pe domnitorul Țării Românești, Ștefan 

Cantacuzino, în anul 1715, în materie de 

comportament personal și social. Doar 33 de 

pagini...  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/29

/sfantul-antim-ivireanul-sfatuiri-crestine-politice-

2010/.  

 

* 

 

31 august 2010. La mulți ani în noul an 

bisericesc 2010-2011! Multă pace și bucurie 

tuturor... 

 

* 

 

2 septembrie 2010. Evanghelia de 

duminică. Traducerea noastră din limba greacă... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/02

/evanghelia-duminicii-a-15-a-dupa-rusalii/.  

 

* 

 

2 septembrie 2010. Predica pentru 

duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/02

/predica-la-duminica-a-15-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

7 septembrie 2010. La mulți ani tuturor 

acelora care își serbează ziua de naștere sau 

patronimică!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/07

/predica-la-nasterea-maicii-domnului-2010/. 

 

Brîndușa Mateș Stanciu
110

: La mulți ani, 

doamnei preotese și Sfânta Fecioară Maria s-o 

aibă mereu în paza ei! 

 

* 

                                           
110 A se vedea:  https://www.facebook.com/matesstanciu.brindusa.  
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10 septembrie 2010. Dumnezeul nostru, Cel 

care ne-a iubit pe noi până la moartea pe Cruce... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/10

/predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-

cruci-2010/.  

 

* 

 

13 septembrie 2010. Despre interiorul drum 

al crucii, care e drumul sfințeniei... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/13

/predica-la-inaltarea-sfintei-cruci-2010/.  

 

* 

 

18 septembrie 2010. Viața ortodoxă este o 

asumare continuă a ascultării de Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/17

/predica-la-duminica-dupa-inal%C8%9Barea-

sfintei-cruci-2010/.  

 

* 

 

22 septembrie 2010. A 43-a carte online a 

familiei noastre. V-o dăruim cu conștiința că 

fiecare e dator să-i bucure pe alții cu darurile sale 

de la Dumnezeu...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/22

/sfantul-varlaam-al-moldovei-raspunsul-

impotriva-catehismului-calvin-2010/.  

 

* 
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Părintele Iustin Popovici
111

 (24 septembrie 

2010, ora 12. 16): Vă mulțumesc mult, 

Preacucernice Părinte, pentru toate gândurile 

bune. Să ne avem în rugaciune unul pe altul 

pentru că ne așteaptă zile grele. Sărut mâna! 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu vă 

mulțumesc frumos, Părinte Iustin!  

 

* 

 

24 septembrie 2010. Despre cum e să fii 

preot astăzi...și despre cum va fi mâine... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/24

/predica-la-duminica-a-18-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

1 octombrie 2010. Cum trăim și gândim 

ortodox în capitalism...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/01

/predica-la-duminica-a-19-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

6 octombrie 2010: A 44-a carte online...pe 

care v-o dăruim, în mod gratuit, spre download... 

A se vedea:  

                                           
111 Idem: https://www.facebook.com/ianispopovici.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/06

/traduceri-patristice-vol-2/. 

 

* 

 

 
 

Bunica mea, Floarea Picioruș, căreia îi 

facem pomenirea de un an pe 8 noiembrie 2013.   

 

* 

 

9 octombrie 2010. Despre o mamă și un 

monoghenis...care ne vorbesc, în subsidiar, despre 

o Mamă și un Unul-Născut. Predica de duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/08

/predica-duminicii-a-20-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 
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12 octombrie 2010. Despre predicator și 

predica ortodoxă. Interviu cu Pr. Prof. Dr. Vasile 

Gordon. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/12

/interviu-cu-pr-prof-dr-vasile-gordon-12-

octombrie-2010/.  

 

* 

 

13 octombrie 2010. Predica la 14 octombrie 

2010. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/13

/predica-la-sfanta-prea-cuvioasa-parascheva-14-

octombrie-2010/.  

 

*  

 

15 octombrie 2010. Predicile de la Iași, de 

la pomenirea Sfintei Parascheva. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/15

/iasi-14-octombrie-2010/.  

 

* 

 

15 octombrie 2010. Scopurile predicii...și 

cu ce inimă trebuie ascultată. Predica de 

duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/15

/predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

22 octombrie 2010. Predica de duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/21

/dumnezeu-e-adevarata-noastra-incantare/.  

 

* 

 

25 octombrie 2010. La Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie...La mulți ani!  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/25

/predica-la-sfantul-mare-mucenic-dimitrie-

%C2%A7/.  

 

* 

 

26 octombrie 2010. Predică la Sfântul 

Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/26

/predica-la-pomenirea-sfantului-dimitrie-

basarabov-27-octombrie-2010/.  

 

* 

 

29 octombrie 2010. Bogat de sărac şi sărac 

de bogat. Predica pentru duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/29

/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

29 octombrie 2010. O carte românească, în 

grafie slavonă, de la 1.700...pe limba română a lui 

2010. Gratuită. A 45-a online pe care v-o dăruim... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/26

/ps-damaschin-dascalul-inva%C8%9Baturi-

pentru-%C8%99apte-taine-2010/.  

 

* 

 

29 octombrie 2010. E foarte ușor să ai o 

book cu faces, pentu că poți să ai mii de fețe. 

Însă cel mai greu e să fii o carte cu suflet, 

cu propriul tău suflet sau mai multe cărți scoase 

din sufletul tău...și oamenii să dorească 

tot...câteva fețe fotografiate...adică nimic despre 

tine. 

 

* 
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Brîndușa Mateș Stanciu (30 octombrie 

2010, 9. 23)
112

:  

http://www.youtube.com/watch?v=xlIyd7_s

MbU&feature=related.   

Brîndușa Mateș Stanciu: Părinte Dorin vă 

urez la mulți ani cu două zile mai devreme...nu 

știu de ce mi-a rămas în minte că ziua Sfinției 

voastre este pe 30 octombrie
113

?!... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos, doamnă Brîndușa... 

 

* 

 

 

                                           
112 Idem: https://www.facebook.com/matesstanciu.brindusa.  
113 E adevărat: ziua mea de naștere e pe 30 octombrie 1977 dar în 

cartea de identitate sunt trecut pe 1 noiembrie 1977. De aceea trec 1 

noiembrie 1977, pentru că asta e data oficială, din scriptele statului.  
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Ginger Palici
114

 (31 octombrie 2010, ora 3. 

05):  

 

La mulți ani, scumpe Părinte! 

Și iată-Vă la vârsta hristică, deplină! 

Și iată-Vă-n lumina plinului nemesh! 

Și iată cum, tăcut, Îți suflă El din Sine 

Un suflet viu, aprins de bine, și ales! 

Îi mulțumesc cu lacrimi Sfântului și 

Bunului Dumnezeu c-a binevoit să vă trimită-n 

viață! 

Îi mulțumesc că biruie al mamei neuitat 

folos. 

Îi mulțumesc că știe-a plămadi cu jar de 

cer! 

Îi mulțumesc că noaptea acelei neștiutoare 

maici nu a putut să stingă din setea nentremată-a 

pruncului de dor! 

Mulți ani cu bine!  

Lauri cu mireasmă vie! 

Otilia, Paul, Fotini
115

.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Bucuria mea e 

imensă...și mulțumirea pentru dumneavoastră la 

fel! 

* 

 

                                           
114 Numele real: Otilia Kloos.  

Contul său de Facebook: https://www.facebook.com/fotini.kloos.  
115 Paul și Fotini sunt cei doi copii ai doamnei Otilia Kloos, care e 

nepoata Părintelui Irineu Curtescu. Cu doamna Otilia Kloos am făcut 

cartea de interviuri: Bucuria vine de departe. În 2011. Care poate fi 

downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/21/bucuria-vine-de-departe-

2011/.  
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Ovidiu Stanciu
116

 (31 octombrie 2010, ora 

23. 22): La mulți ani buni, părinte! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, domnule Ovidiu Stanciu, și mult spor în 

activitatea dumneavoastră creațională!  

 

* 

 

 
 

Laura Ana-Maria Bostan
117

 (1 noiembrie 

2010, ora 21. 44): La mulți ani veseloși! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, domnișoară Maria Ana Laura Bostan, și 

Domnul să vă ajute în studiile dumneavoastră și 

în toate căutările vieții dumneavoastră! 

 

* 

 

Laurențiu Dumitru
118

 (1 noiembrie 2010, 

ora 2. 37): La mulți și binecuvântați ani, cu pace 

                                           
116 A se vedea: https://www.facebook.com/ovidiu.stanciu.  
117 Idem: https://www.facebook.com/sarnthillaurwen.  
118 Idem: https://www.facebook.com/laurentiu.dumitru.  
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și bucurie de la Domnul! Spor în toate cele de 

suflet folositoare!  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

Mulțumesc frumos, domnule Laurențiu 

Dumitru, și multă pace în familia dumneavoastră! 

Spor în munca dumneavoastră cu tinerii...și în tot 

ceea ce faceți! 

 

 
 

* 
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Claudiu Dobra
119

 (1 noiembrie 2010, ora 6. 

35): Multe binecuvântări divine azi și până-n 

veșnicie!  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, domnule Claudiu Dobra...și sper ca 

Occidentul să vă dea voie să mai și scrieți! Nu că 

Orientul ar fi fost mai amabil cu dumneavoastră... 

 

* 

 

 

Justin Gherasim
 120

 (1 noiembrie 2010, ora 

7. 27): Să ne trăiţi întru mulți ani, părinte! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos, domnule Justin Gherasim și vă dorim 

numai bine! 

 

* 

 
 

Ieromonah Petru Pruteanu
121

 (1 noiembrie 

2010, 8. 23): Vă doresc mulţi ani şi activitate cât 

mai rodnică în Ogorul lui Hristos.  

                                           
119 Idem: https://www.facebook.com/claudiu.dobra.9.  
120 Idem: https://www.facebook.com/justin.gherasim.  
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Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, Prea Cuvioase Părinte Petru Pruteanu, 

pentru binecuvântarea Prea Cuvioșiei Voastre...și 

vă asigurăm că am fost atenți și ne-a plăcut modul 

în care ați relaționat, în ultimul timp, cu prieteni și 

neprieteni! 

Ieromonah Petru Pruteanu: Ei, poate pe 

alocuri ne mai poticnim, dar învăţăm din greşeli.  

Domnul să ne lumineze şi să ne înţelepţească pe 

toţi! 

Dorin Octavian Picioruș: Am observat, Prea 

Cuvioșia Voastră...și e un semn de multă 

maturitate. Vă mulțumim frumos!  

 

* 

 

Siouxsie Sînziana
122

 (1 noiembrie 2010, ora 

8. 28): La mulți ani! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, doamnă Siouxsie Sînziana și vă doresc 

numai bine! 

 

* 

 

Constantin Cicort
123

 (1 noiembrie 2010): la 

mulți ani! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, domnule actor Constantin Cicort, și 

numai bine! 

Constantin Cicort: mulțumesc, așijderea! 

 

* 

 

Alexandru Anastasiu
124

 (1 noiembrie 2010): 

La mulți ani! :)  

Saitul meu:  

http://www.alexandruanastasiu.com/.  

                                                                                   
121 Idem: https://www.facebook.com/teologie.net.  
122 Idem: https://www.facebook.com/siouxsie33.  
123 Idem: https://www.facebook.com/constantin.cicort.  
124 Idem: https://www.facebook.com/alexandru.anastasiu.5.  
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Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos, domnule Alexandru Anastasiu, și îmi cer 

scuze că nu am avut timp niciodată să vă ascult 

live, la un concert al dumneavoastră! Și asta nu 

pentru că nu aș fi vrut... 

Alexandru Anastasiu: Cu mare plăcere! Vă 

aștept cu placere, atunci când veți avea timp...) 

 

* 

 

Popa Ștefan
125

 (1 noiembrie 2010, ora 10. 

21): Pace, sănătate şi bucurie, Părinte! La mulţi 

ani!  

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, domnule Ștefan Popa și vă dorim numai 

bine!  

 

* 

Eduard Burlacu
126

 (1 noiembrie 2010, ora 

12. 32): Să ne trăiţi întru mulți ani, părinte!  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos, domnule Eduard Burlacu, și vă dorim să 

fiți bucuros!  

 

* 

 

Iulia Fărcaș (1 noiembrie 2010, ora 15. 30): 

La mulți ani, părinte! Să vă dea Dumnezeu tot ce 

e mai bun pentru sufletul dumneavoastră! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Iulia Fărcaș, și vă dorim să vă 

bucurați de tot ceea ce faceți și trăiți! 

 

* 

 

Mărturisitor Ortodox (1 noiembrie 2010, 

ora 16. 44)
127

: La mulți ani cu sănătate și multe 

bucurii duhovnicești! Să fiți o bucurie pentru cei 

pe care îi păstoriți!  

 

                                           
125 Idem: https://www.facebook.com/popa.stefan.5264.  
126 Idem: https://www.facebook.com/burlacu.eduard.  
127 Idem: https://www.facebook.com/marturisitor.ortodox.  
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Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Cornelia David, și Domnul să vă 

bucure cu pacea Sa în toate zilele vieții 

dumneavoastră și în toți vecii!  

Mărturisitor Ortodox: Amin, părinte!  

 

* 

 

Narcisa Ungureanu
128

 (1 noiembrie 2010, 

ora 19. 19): La mulți ani cu sănătate! Dumnezeu 

să vă dea puterea și înțelepciunea de a „îndruma” 

pe calea spre Lumină cât mai multe suflete 

rătăcite! Sărutăm dreapta, Părinte Picioruș! 

Narcisa și Justin.  

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, doamnă Narcisa Ungureanu și Domnul să 

vă dea dumneavoastră și lui Justin (probabil 

frumosul mititel din fotografie) multă pace și 

bucurie întru toate!  

Narcisa Ungureanu: Doamne, ajută-ne! 

 

* 

 

Liliana Culcea
129

 (1 noiembrie 2010, ora 

20. 10): La mulți ani! Să vă dea Dumnezeu 

sănătate și tot ce vă doriți. 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Liliana Culcea, și vă dorim să 

aflați mereu răspunsuri de la Prea Curata Stăpână, 

pentru inima dumneavoastră și pentru cei din jurul 

dumneavoastră! 

 

* 

 

Leila Al
130

 (1 noiembrie 2010, ora 21. 02): 

Happy Birthday! 

Dorin Octavian Picioruș: Thank you very 

much, Leila Anis-Bagrova, have joy and 

happiness! 

* 

                                           
128 Idem: https://www.facebook.com/Narcisuca.  
129 Idem: https://www.facebook.com/liliana.culcea.  
130 Idem: https://www.facebook.com/leila.arabia.  
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Mihaela Marinoiu (1 noiembrie 2010, 21. 

48): La mulți și binecuvântați ani, părinte! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos, doamnă Mihaela Mihăilă, și vă dorim 

multă bucurie și frumusețe, tot mai mult gust 

pentru autentic și frumos, pe care dumneavoastră 

îl aveți din belșug! 

 

* 

 

Hypodiacre Hervé
131

 (1 noiembrie 2010): 

La mulți ani, Părinte! 

Dorin Octavian Picioruș: Merçi beaucoup, 

Père Hypodiacre Hervé, et Dieu vous beni!  

 

* 

 

1 noiembrie 2010. Astăzi și mâine vom 

edita aproape toate conferințele în format audio.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/01

/simpozionul-international-dedicat-crezului-

ortodox-1-2-noiembrie-2010/.  

 

* 

 

Timotheos Iliakis
132

 (1 noiembrie 2010):  

 

Happy Birthday!!! 

 

 
 

                                           
131 Idem: https://www.facebook.com/hypodiacre.herve/.   
132 Idem: https://www.facebook.com/timotheos.eliakes.  
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Dorin Octavian Picioruș: Thank you very 

much, Timotheos Iliakis, and all my blessings! 

 

* 

 

Dragomir Cornel (1 noiembrie 2010)
133

: La 

mulți ani și multă inspirație!...Ba, mai bine, mult 

DUH!!! 

 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos, Prea Cucernicia Voastră, Părinte Cornel 

Dragomir și vă dorim numai bine în tot ceea ce 

faceți! 

 

* 

 

Părintele Iustin Popovici (2 noiembrie 

2010, ora 00. 49): La mulți ani cu sănătate și mult 

spor în tot ceea ce faceți!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, Prea Cuvioase Părinte Iustin Popovici și, 

din nou vă urăm, să vi se împlinească numele 

său
134

...în viața dumneavoastră! 

 

* 

 

                                           
133 Idem: https://www.facebook.com/dragomir.cornel.52.  
134 Al Sfântului Iustin Popovici:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Popovi%C4%87.  
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    Mormântul Sfântului Iustin Popovici
135

.  

 

* 

 
 

                                           
135 Imagine preluată de aici:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Grob_oca_Justi

na_Popovica.JPG.  
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Popa Ștefan
136

 (4 noiembrie 2010, ora 00. 

26): 

Dumnezeu să vă înmulţească harul Părinte!  

Rugaţi-vă pentru cei doi eroi aviatori, care 

au plecat la Domnul, Laurenţiu şi Sorin!  

Dumnezeu să-i ierte! Amin! Doamne ajută! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, domnule Ștefan Popa! Dumnezeu să îi 

ierte! 

 

* 

 

4 noiembrie 2010. Lansez din nou invitația, 

pentru toți prietenii noștri de aici, pentru o carte 

de dialoguri...pe orice temă...  

Singura condiție: să vorbiți despre 

dumneavoastră și despre experiența 

dumneavoastră...și să nu citați din clasici. 

 

Dorin Octavian Picioruș: Primul proiect al 

anului...făcut în 4, îl revedeți aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/21

/cuvinte-cu-amandoua-mainile-2010/.  

Dorin Octavian Picioruș: Nu mă interesează 

să apreciați oferta mea...ci să participați la ea!  

E chiar atât de greu?!!!! 

Mie, dimpotrivă, mi s-a părut că aveți foarte 

multe lucruri de spus despre experiența 

dumneavoastră...și nu are cine să le consemneze... 

 

* 

 

4 noiembrie 2010. Despre fuga dupa 

minuni...și despre faptul de a fi o minune de 

om...Predica pentru duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/04

/predica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

                                           
136 A se vedea: https://www.facebook.com/popa.stefan.5264.  
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7 noiembrie 2010. La mulți ani pentru cei 

care astăzi își sărbătoresc patronii spirituali! 

Predica de pe 8 noiembrie 2010... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/07

/predica-la-soborul-sfintilor-arhistrategi-mihail-si-

gavriil-si-a-tuturor-puterilor-ceresti-2010/.   

 

* 

 

12 noiembrie 2010. Despre cum e să cazi la 

examenul autenticității. Predica de duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/12

/predica-la-duminica-a-25-a-dupa-rusalii-2010/. 

 

* 

 

18 noiembrie 2010. Simpozionul de azi. A 

se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/18

/simpozion-national-pr-prof-dr-constantin-galeriu-

18-noiembrie-2010/.  

Articol apreciat de Narcisa Ungureanu
137

, 

Nicoleta Zlătan
138

, Părintele Iustin Popovici și 

George Spaiuc
139

.  

 

* 

 

20 noiembrie 2010. Predica de mâine... 

Despre o postmodernitate care folosește oamenii, 

după ce îi dresează... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/19

/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: 

Degeaba trăim bine, avem mese luxoase, ne 

permitem multe, dacă nu ne permitem să 

fim…oameni ai lui Dumnezeu, ci doar niște biete 

                                           
137 Idem: https://www.facebook.com/Narcisuca.  
138 Idem: https://www.facebook.com/nicoleta.zlatan.  
139 Idem: https://www.facebook.com/spaiuc.george.  
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animale de povară, împovărate cu griji și plăceri 

mărunte (trebuie să mă duc să joc golf, trebuie să 

îmi vopsesc părul, am nevoie de o nouă rochie, 

mă duc în excursie în Hawaii, nu știu dacă mă 

înșeală soția, nu știu cum să vorbesc cu fiica mea) 

sau de invidii mărunte (de ce eu nu pot să-mi 

cumpăr aragaz ca Florica, de ce colegul meu 

Costel are cu 100 de lei mai mult la salariu, de ce 

Maricica are pensie de 600 de lei și eu de 400 de 

lei etc.). 

Dorin Octavian Picioruș: Iar capitalismul 

postmodern lucrează tocmai cu oameni mici, fără 

personalitate, cu indivizi fără scrupule, care să 

muncească numai pentru ca să se distreze o lună 

de concediu în Egipt sau pentru ca să își cumpere 

un apartament supermobilat într-o metropolă.  

Se bazează pe oameni care vor să parvină, 

pe anonimi care vor să devină vedete, pe psihopați 

sau pe libertini care să îngroașe trendul 

amoralității, al lipsei de principii. 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că vorbirea 

cu sine a bogatului, de la v. 19, acel dialog 

libidinos cu sine, scoate în relief tocmai această 

confuzie axiologică: bogatul considera împlinirea 

vieții lui în relaxare, mâncare, băutură și 

zbenguială sau veselie telurică, din care lipseau cu 

totul: conștiința păcatului, virtutea, sufletul, 

aproapele, Dumnezeu, viața veșnică. 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că această 

bucurie a fost și a Prea Curatei Fecioare Maria, 

Născătoarea de Dumnezeu, care a împlinit prin 

intrarea sa în Templu profeția de la Ps. 44, 11-12, 

cf. LXX: „Ascultă Fiică și vezi și pleacă urechea 

ta și uită poporul tău și casa tatălui tău, că a dorit 

Împăratul frumusețea ta, căci El este Domnul 

tău”. 

Dorin Octavian Picioruș: Și cum o să 

începem să auzim peste tot, comercial sau nu, 

colinde, asta înseamnă că suntem chemați spre 

așteptări mai mari decât cotletul de porc sau o 

placă video performantă pentru jocuri. Pentru că 

multul șorici te face supraponderal, egoismul te 

face o viperă, iubirea de bani te face o canalie, 
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neiertarea lasă familia dezbinată, iar sufletul și 

trupul nostru suspină după Dumnezeu, dacă 

rămâne tot nespovedit și neîmpărtășit ani întregi și 

această dorință neînțeleasă sfâșie viața noastră ca 

dor, ca așteptare nedefinită dar de neînlăturat. 

Ginger Palici (Otilia Kloos)
140

:  

De acord, Părinte,  

totul dospește la Intrarea în Templu, 

Fecioara Își cheamă Fiul în ruga pentru mântuirea 

a neamuri și neamuri! 

Totul în jurul Întrupării, totul în taina 

Unimii Treimice ce-Și mișcă iubirea ca "act divin 

ființial"(Stăniloae) spre noi. 

Asta înțeleg eu din tot ce predicați, cântați, 

vorbiți și tăinuiți spunând în Jurnal
141

, și-oricând 

vă perindați cu raționalitatea simțirii și-a minții în 

inimă
142

 din tot lucrul familiei Sf.-Voastre. 

Nu este pe lume bucurie mai mare ca atunci 

când duhul tânjește în sufletul și trupul celui ce 

scrie și zidește; ne-ați oferit bucuria aceasta și-I 

mulțumesc Maicii Domnului pentru neclintirea 

hotărârii ei de-a mișca hotărâri înțelepte în sânul 

Sfintei Treimi! 

Binecuvântați! 

Otilia Kloos.  

Dorin Octavian Picioruș:  

Doamnă Otilia,  

la vremuri de așa secetă sufletească (că 

banii și averea nu te fac mai înțelept...dacă nu 

ești)...iubirea dumneavoastră e ca un soare 

dogoritor în noiembrie
143

! Și Dumnezeu nu trece 

cu vederea pe cei care sunt lumini prin dragostea 

și atașamentul lor față de alții.  

Vă mulțumim foarte mult! 

                                           
140 Idem: https://www.facebook.com/fotini.kloos.  
141 Se referă la Dorin Streinu, Opere alese, vol. I, Despre mine însumi 

(Jurnal de scriitor. Fragmente) (526 pagini), din care publicam 

fragmente.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/12/dorin-streinu-opere-alese-

vol-i-2010/.  
142 Aluzie la rugăciunea inimii.  
143 Îi mulțumeam, printre cuvinte, pentru marile sale fapte de dragoste 

față de noi. Și dumneaei știe la ce ne referim...și pentru ele îi suntem 

recunoscători.  
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* 

 

24 noiembrie 2010: Despre două Mari 

frumuseți ale Bisericii lui Hristos. Predica pentru 

mâine: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/24/predi

ca-la-sfintii-mari-mucenici-ecaterina-si-mercurie-

25-noiembrie-2010/.  

 

Predică apreciată de Mika Ella, Liliana 

Culcea, Nicoleta Zlătan, Narcisa Ungureanu și 

Brîndușa Mateș Stanciu.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Și asta pentru că 

Sfânta Ecaterina excela atât în erudiție genială și 

vastitate științifică (în academism adică, că de 

aceea e patroana vieții noastre universitare) cât și 

în frumusețe sufletească și trupească (adică 

frumusețe interioară și noblețe comportamentală), 

lucru pe care, foarte rar, le vezi îngemănate la o 

tânără, care studiază Teologie sau la o 

credincioasă a Bisericii noastre de la o asemenea 

vârstă: la 18 ani. 

Dorin Octavian Picioruș: Ce putem însă să 

spunem, privind-o pe Ecaterina primelor secole 

creștine, despre femeia cu internet acasă și cu 

studii universitare teologice, căreia îi e teamă să 

studieze teologi păgâni sau eretici sau să aibă o 

erudiție multidisciplinară, pentru ca nu cumva să 

devină mai puțin…ortodoxă?  

Are vreo scuză el sau ea, studenți, 

masteranzi, doctori în Teologie, preoți și monahi, 

care se tem și sunt refractari față de contactul cu 

alte medii teologice, culturale și științifice, când 

suntem chemați să fim lumina lumii și un liant 

între țări, civilizații, orientări teologice și culturale 

de tot felul? 

Dorin Octavian Picioruș: Avea 18 ani 

Dumnezeiasca și preadulcea Ecaterina, Maica 

noastră, și au început tinerii să o curteze…dar ea 

iubea fecioria.  
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În comparație, deci, cu tânăra de clasa a 4-

a, contemporană, care se vede un manechin de lux 

ziua, noaptea prostituată și, în același timp, o 

mare doamnă, dacă nu cumva…vrea să își taie 

venele, pentru că viața ei e prea ștearsă, Sfânta 

Ecaterina, la insistențele părinților ei, a cerut de la 

viitorul mire să aibă 4 calități: nobil, bogat, 

frumos și deștept. 

Dorin Octavian Picioruș: Au bătut-o două 

ore peste spate și stomac. Au făcut-o o rană 

vie…S-a înroșit pământul sub ea… 

Au dus-o în temniță și au lăsat-o să moară 

de foame.  

Împărăteasa Augusta însă, soția împăratului 

care o persecuta, datorită unui vis minunat, vine și 

o vede în închisoare plină de lumină. Și, din cauza 

acestei întâlniri tainice, atât împărăteasa, cât și 

Porfirie, conducătorul a 200 de soldați, și 

împreună cu toți aceștia, au crezut în Hristos. 

Dorin Octavian Picioruș: Se întoarce însă la 

Ecaterina și îi dă pedeapsa finală: tăierea capului 

în afara cetății, ca și Domnului, adică: ca la cei 

mai mari criminali.  

După ce s-a rugat, i s-a tăiat capul.  

Însă din trupul ei fecioresc…nu a curs 

sânge, ci lapte iar Îngerii Domnului, în acea clipă, 

i-a luat Sfintele Moaște de acolo și le-a dus în 

Muntele Sinai, unde sunt până astăzi. Copleșitor, 

nu?!...Ca un final dumnezeiesc pentru o moarte de 

Mare Muceniță. 

Dorin Octavian Picioruș: Preaviteazul 

Mercurie, ostașul, trăitor în secolul al III-lea d. 

Hr., vine din Armenia la Roma împreună cu 

cohorta militară din care făcea parte și primește de 

la un Înger, în vedenie, o sabie, cu care se arată 

biruitor împotriva păgânilor.  

După ce i se arată din nou Îngerul, acesta își 

dă seama că trebuie să devină creștin și se 

botează. 

Dorin Octavian Picioruș: L-au spânzurat cu 

capul în jos, atârnându-i de gât o piatră mare. 

Apoi l-au bătut cu bice cu vârfuri de aramă.  
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Pământul de sub el s-a înroșit de sânge…și 

păgânul împărat nu avea nicio milă, ca și alți 

fanatici ai istoriei, care pentru o ideologie 

nenorocită au omorât milioane de oameni. 

Dorin Octavian Picioruș: I-au pus trupul pe 

un animal și astfel l-au cărat de la Roma până în 

Capadocia.  

Sadism, demonism, bestii de oameni!  

Și după ce Domnul i S-a arătat în vedenie și 

i-a spus că i-a venit timpul odihnirii sale, 

Dumnezeiescului Mercurie i s-a tăiat capul, ca și 

Sfintei Ecaterina.  

A doua zi după moartea sa martirică, trupul 

său a fost găsit alb ca zăpada și ieșind din el 

mireasmă prețioasă și tămâie.  

Mulți au crezut în Hristos văzând această 

transformare dumnezeiască a trupului său 

mucenicit.  

Dorin Octavian Picioruș: Așa că, ideea de 

bază din viețile celor doi Părinți ai noștri, 

Ecaterina și Mercurie, e că nu vârsta te face 

frumos sau nu ești frumos pentru că ești tânăr…ci 

o râvnă plină de cunoaștere și de evlavie te face să 

fii frumosul unei întregi Biserici, omul care scoate 

la lumină și frumosul din alții, dacă te văd, pe 

tine, unul, doi, trei sau pe mai mulți, că vă umpleți 

de frumusețea slavei lui Dumnezeu, prin fapte 

bune și prin multă trudă a cunoașterii și printr-o 

elegantă și convingătoare condiție existențială. 

Amin! 

Nicoleta Zlătan
144

: da, de acord, cu 

dumneavoastră 

eu personal sunt de acord cu dumneavostră 

că nu e de bază frumusețea trupescă ci cea 

sufletească dar, din pacate, în ziua de azi este mai 

de bază frumusețea trupească decât acea 

sufletească 

banii au luat mintea fiecăruia  

și, din păcate, puțini înțeleg de asta  

la biserică merg, din obicei sau de ochii 

lumii, din pacate  

                                           
144 A se vedea: https://www.facebook.com/nicoleta.zlatan.  
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oamenii nu mai simt pe Dumnezeu lânga ei  

vă rog ajutați-i dumneavoastră  

puteți să-i faceți să simtă pe Dumnezeu 

lânga ei 

 

* 

 

26 noiembrie 2010. De la dialog la 

paradox, adică la minune. Predica pentru 

duminică. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/26

/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

Predica a fost apreciată de George Spaiuc 

și Brîndușa Mateș Stanciu.  

 

Dorin Octavian Picioruș: 

Evanghelia de astăzi este despre consistența 

dialogului și despre profunzimea paradoxurilor.  

Iar în greaca veche paradoxos înseamnă 

lucru incredibil, minunat, adică minune…și nu 

„enunț contradictoriu” sau „părere absurdă/ 

contrară adevărului unanim recunoscut”, ca în 

dicționarul limbii române… 

Dorin Octavian Picioruș: Și un dialog nu e 

duhovnicesc…dacă se termină prost, adică dacă 

se termină în rămânerea în patimi.  

Dialogul duhovnicesc cu Dumnezeu sau cu 

un om al Său trebuie să îl înalțe pe om din patimi.  

Pentru că dialogul, vorbirea împreună e 

duhovnicească, dacă îl umple pe cel care caută 

adevărul de harul dumnezeiesc, care îl învață pe 

om să gândească paradoxal, adică minunat, în 

parametrii minunii. 

Dorin Octavian Picioruș: Așa că poruncile 

lui Dumnezeu nu sunt, mai întâi de toate, fapte 

morale, ci fapte teologice.  

Pentru că, dacă nu furi, nu minți, nu 

curvești, nu juri strâmb la tribunal…dar, în același 

timp, nu crezi în Hristos și nu ești ortodox și nu 

ești plin de har și de teologie dumnezeiască, 

aceste fapte ale tale, oricât de bune ar părea pentru 
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alții sau pentru tine în primul rând, nu sunt fapte 

teologice, nu moștenești cu ele Împărăția lui 

Dumnezeu, pentru că nu te unești prin ele cu 

Dumnezeu. 

Dorin Octavian Picioruș: Acesta e motivul 

pentru care, după samariteanul milostiv și bogatul 

căruia i-a rodit țarina, vorbim astăzi despre 

bunătatea lui Dumnezeu și despre înțelegerea ei 

prin renunțarea totală la noi înșine.  

Pentru că cele trei Evanghelii din acest post 

sfânt al Nașterii Domnului ne învață, în mod 

gradual, că Cel care vine la noi e paradoxal, e 

minunat și că în fața Lui nu se merge pe calea 

unei înțelegeri simpluțe a religiozității, a vieții cu 

Dumnezeu, ci printr-o milă și printr-o dragoste 

ieșite din comun. 

 

* 

 

26 noiembrie 2010. Un Eminescu 

întotdeauna nou, care te provoacă să fii sincer cu 

tine însuți...Una dintre cărțile la care scriu...pe 

lângă alte cărți la care scriu...pentru niște cititori 

care nu citesc...  

 A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/11/26

/eminescu-cel-care-ma-incita-1/. 

 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt multe lucruri 

care par trase la indigou cu duplicitara noastră 

contemporaneitate. Spre exemplu costurile 

enorme pentru a construi o șosea: 

„Drumul de fier Cernavoda-Constanţa costa 

9 milioane. De când d-nii Grant, C.A. Rosetti şi 

tovărăşia au îndrăgit răscumpărarea acestui drum 

el costă 17 milioane, adică cu 8 milioane mai 

mult. E cam scumpă onestitatea d-lui C.A. 

Rosetti, dar când e vorba de opt milioane [î]şi 

arată arama [pe fața]” [XII, 201]. 

E un pasaj dintr-un articol din 9-10 iunie 

1881…și ne arată că furtul din banul public nu e o 

meteahnă postrevoluționară la români ci una cu 

mult mai veche. 
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Dorin Octavian Picioruș: O întrebare din 10 

iunie 1881: „Poate un partid demagogic să fie 

altceva decât esploatatorul intereselor publice?” 

[XII, 203]. Iar demagog = care minte poporul de 

la televizor. 

Dorin Octavian Picioruș: Din nou despre 

calamitatea pe care o constituia „cabinetul Ion 

Bătianu”: 

„Venit la putere numai în vederea unui 

gheşeft, neavând nicio ţintă serioasă în afară ori 

înlăuntru, compus, c-o neînsemnată escepţie, din 

persoane cari au avut ocazie de a-şi dovedi 

universala lor incapacitate pe terenul vieţii 

publice, acest cabinet e un ragout, putrificat de 

mult în părţile lui şi încălzit pentru a se putea 

fierbe în el şi stârvul unor alte scabroase afaceri” 

[Ibidem]. 

Cine era neînsemnata excepție? Și de ce a 

simțit nevoia să îl folosească aici pe ragoût, adică 

sos cu carne? O mâncare stricată, intrată în 

putrefacție…și reîncălzită… 

Dorin Octavian Picioruș: Cuvântarea lui 

Dumitru Brătianu este caracterizată de către 

autorul nostru: „pe cât de duioasă, [pe] atât de 

naivă” [XII, 205], adică simpluță/ prostuță. Un 

articol din 12 iunie 1881…și cuvântarea a fost 

ținută pe 11 iunie. 

Acesta a folosit în alocuțiunea sa (pe care 

Eminescu o redă în mod integral) expresia: „un 

putrigai care se macină şi se preface el singur în 

ţărână” și asta cu referire la nația română. Adică 

așa ar fi spus despre noi, la acea dată, statele 

europene. 

 

* 

 

28 noiembrie 2010:  

În timpul comunismului, românii erau, cu 

precădere: necuvintele.  

Acum, când am devenit cuvinte și putem să 

spunem ce nu am putut să spunem atâția ani, parcă 

ne-am prostit cu totul și nu mai știm ce să 

spunem. 
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Ori ne înghițim cuvintele ori suntem atât de 

locvaci încât spunem numai prostii. 

 

* 

 

 

28 noiembrie 2010. De câteva zile m-am 

apucat de un obicei liturgic, care mă umple de o 

tânguire înaltă: cânt Evanghelii în limba greacă. 

Pentru că nimeni nu mă deranjează, le  

cânt la înălțimi amețitoare, până când încep să 

latre câinii vecinilor. Se pare că ei nu cunosc 

faptul, că la Biserică…nu se latră! 

 

Dragomir Cornel: se latră înspre 

biserică...din multe direcții politice!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, fiecare latră 

după interesul propriu, Părinte Dragomir Cornel! 

Dragomir Cornel: da, voința liberă în a 

alege binele sau răul! Dar Dumnezeu e mare și 

nici "porțile iadului" nu vor putea birui biserica 

Sa!  

Foarte bun exercițiu cântarea în limba 

greacă, sau [în] orice altă limbă, poate fi de imens 

folos în timp!!! Am să încep și eu, sunt foarte 

interesat în [de] greacă și arabă. 

Dorin Octavian Picioruș: E un lucru foarte 

bun să vă apucați de învățarea acestor limbi 

eminamente religioase! În mine găsiți un 

sprijinitor fervent al intenției dumneavoastră, 

Părinte Cornel Dragomir! 

Ginger Palici: Împliniți în felul ăsta nevoia 

de balanță în toate,  

ruga liturgică precum se poate, 

exersarea coardelor vocale, 

gândul amețitor și de netăgăduit al pauzelor  

dintre note 

(am găsit undeva, ca pe când Domnul 

tăcea, lumea îngerească se făcea...).  

Hihihi! 

pe când transmiterea undelor vocale și la 

caninii americănoși? 
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Dorin Octavian Picioruș: Faceți-i să latre, 

doamnă Otilia, pe hip hop...sau pe ce mai ascultă 

omul de rând la dumneavoastră în America!  

 

* 

 

28 noiembrie 2010. Mozart spunea: să 

ținem muzica departe de dezgust. Dar eu cred că 

dezgustându-ne de ea ajungem la o muzică și mai 

frumoasă, care ne aduce o liniște și mai mare. 

 

Cuvinte apreciate de Narcisa Ungureanu.  

 

* 

 

28 noiembrie 2010. Demonii persiflează și 

denigrează adevărurile inimii. Pustietatea socială 

îi face pe oameni să investească în ei înșiși ca 

reprezentanți ai adevărului etern. 

Însă, în realitate, demonii nu sunt  

decât un vânt uscat, ucigător, al nimicirii, care 

fără existența adevărului nu ar exista, pentru că 

demonii există doar ca negație a adevărului. 

 

Cuvinte apreciate de Narcisa Ungureanu și 

Brîndușa Mateș Stanciu.  

 

* 

 

28 noiembrie 2010.  

De-mplinire și de slavă-n Cel, 

Ce oferă* impulsuri și extaze, 

Ne atrage-n mare, către El… 

…Și om, și Înger, galaxii și raze
145

. 

 

* 

                                           
145 Versuri ale Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu.  

Incluse în: Scrierile complete ale Fericitului Ilie văzătorul de 

Dumnezeu și viața sa, comentate de către ucenicul și fiul său întru 

Domnul, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, vol. 8 (al 6-lea caiet 

manuscriptic), Teologie pentru azi, București, 2011, p. 290.  

Cartea poate fi downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/06/fericitul-ilie-vazatorul-

de-dumnezeu-opere-complete-vol-8/.  
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Dorin Octavian Picioruș (28 noiembrie 

2010): Mihail [Eminescu] e acuzat de învățătorul 

de la a doua (într-o discuție cu mine, în care dorea 

să îl discrediteze…și să mă discrediteze), că nu a 

fost un om religios. Însă Mihail a fost, a crezut, 

dar nu a exprimat peste tot, foarte clar, 

acest lucru.  

Sau nu mulți înțeleg modul lui propriu, 

foarte viguros, de a-și exprima apartenența 

religioasă.  

 

Marcel St. Cristea
146

: Probabil că 

"respectivul" nu l-a înțeles destul de bine pe 

Eminescu!!! Uneori, Eminescu e greu de tradus și 

...în românește!  

Dorin Octavian Picioruș: Da, de acord!... 

 

* 

 

28 noiembrie 2010:  

Pornografia i-a făcut pe români să nu viseze 

decât la sex. Și, săracii, mulți dintre ei, nu sunt în 

stare nici de ăsta la calități înalte! 

Rușinea piere văzând cu ochii. Fustele de 

un lat de palmă arată mintea femeii de astăzi. Mai 

bine în curul gol decât femeie serioasă: acesta e 

motoul lor! 

 

Cuvinte apreciate de Narcisa Ungureanu și 

Brîndușa Mateș Stanciu.  

 

* 

 

28 noiembrie 2010.  

Nu am cu cine vorbi îndelung.  

Nu am cu cine vorbi despre mirosul aerului  

din fiecare zi, despre  

umbrele care cad pe pereți, despre mirosul  

veceurilor și al  

execrabilului românesc,  

                                           
146 A se vedea: https://www.facebook.com/marcel.cristea.  
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despre aroma sfințeniei și a ceaiurilor, 

despre mirosul cărților și despre inevitabilele și 

multele necunoscute din jur  

și din noi. 

 

Cuvinte apreciate de Narcisa Ungureanu și 

Nicholasst Church
147

.  

 

* 

 

28 noiembrie 2010. Tinerii se sărută mult. 

Adulții mai deloc. Ei nu mai cer decât liniște. Însă 

nu se poate liniște fără dragoste. Și nu se poate 

dragoste fără dăruire și credincioșie/ fidelitate 

reciprocă. 

 

Cuvinte apreciate de Narcisa Ungureanu, 

Brîndușa Mateș Stanciu și Eduard Burlacu.  

 

* 

 

28 noiembrie 2010. Filmele românești au 

început, timid, să își facă apariția și în 

programa televiziunii. Politica, sexul, țăranii, 

suferința, mizeria sunt lucrurile la modă în 

filmografia noastră. Nu suntem pudici în  

filme. Doar în viața de zi cu zi… 

 

Cuvinte apreciate de Narcisa Ungureanu.  

 

* 

 

28 noiembrie 2010. La fel, fata castă, săracă 

dar avară de bani, ajunge imediat o curvă cât 

toate zilele.  

Fără pic de bun simț.  

E incredibil (și eu urmăresc asta cu multă 

atenție) modul în care decad, în mod voit, până la 

cele mai incredibile abjecții. Fac pe dracul în 

patru și se mânjesc cu toate lucrurile oribile, 

                                           
147 Idem: https://www.facebook.com/nicholasst.church/.   
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numai pentru ca să aibă bani, să fie niște doamne 

de carton…dar să fie! 

 

Cuvinte apreciate de Narcisa Ungureanu, 

Marcel St. Cristea
148

 și Brîndușa Mateș Stanciu.  

 

* 

 

28 noiembrie 2010. Dacă vrei să fii un urs 

de circ, aparent dresat sau dresabil, atunci te 

invităm în marele circ al vieții! 

Îți vom pune lesă, niște beteală pe tine, 

papion la gât, vom spune că ești marea noastră 

speranță…și devii un intelectual de marcă al 

României.  

Cel mai de marcă și cel mai odios de marcă 

din toate mărcile posibile și imposibile. 

Numai să nu uiți cine te-a făcut pe tine urs…și 

pentru cine joci!  

 

* 

 

28 noiembrie 2010. Mai jos sunt gândurile 

unui tânăr de 20 de ani, care îmi poartă numele 

(adică sunt eu, ca să nu existe dubii)...și care până 

să ajungă el student, scrisese deja 80 și ceva de 

cărți
149

...  

Dorin Octavian Picioruș: Adică și în 

România se poate...mult și bine. Numai oameni, 

care să facă multe...ne trebuie! 

                                           
148 Idem: https://www.facebook.com/marcel.cristea.  
149 Cărți din care, în mod fragmentar, am editat 7 volume până în 

prezent. Care pot fi downloadate de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/12/dorin-streinu-opere-alese-

vol-i-2010/,  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/07/dorin-streinu-opere-alese-

vol-2/,  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/30/dorin-streinu-opere-alese-

vol-3/, 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/05/dorin-streinu-opere-alese-

vol-4/, 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21/dorin-streinu-opere-alese-

vol-5/,  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/14/dorin-streinu-opere-alese-

vol-6/,  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/23/dorin-streinu-opere-alese-

vol-7/.  
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Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, doamnă...de 17 ori! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, mă refer la 

dumneavoastră, Narcisa Ungureanu!  

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu să ne 

ajute, domnule Mihai Boloca! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, domnule Mihai! 

 

* 

 

 

1 decembrie 2010: La mulți ani, România! 

E ziua ta... 

Am uploadat pe Chirbit „O, Holy Night!”, 

al lui Mariah Carey: http://chirb.it/xGBsLD.  

 

Ginger Palici (Otilia Kloos):  

La mulți ani, românime din romani, 

La mulți munți de tărie tuturor [celor] ce 

simt românește, 

cu inimă multă,  

și dor zidit în nezidit, 

și limpede de luna ce străluce-n neclintitul  

văilor noastre, 

și tăcerea din firul adierii ce-ți mângâie 

firea, 

La mulți ani celo ce s-au dus la Domnul cu  

rugi pe românește, 

La mulți ani duhului ce ține scrisul nescris 

din români! 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu să ne 

întărească întru toate, doamnă Otilia...și la mulți 

ani! Mulțumim foarte mult pentru toate!... 

 

* 

 

1 decembrie 2010. La mulți ani încă odată! 

Continuarea interviului cu Părintele Profesor 

Vasile Gordon...despre relația dintre preot și 

credincioși.   

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/01

/interviu-cu-pr-prof-dr-vasile-gordon-1-

decembrie-2010-partea-a-ii-a/.  

 

* 

 

3 decembrie 2010. Despre sărbătoarea 

deplină, comunicare și comuniune...cu puțin 

înainte de 6 decembrie 2010, când platforma 

noastră „Teologie pentru azi” împlinește 4 ani de 

activitate online. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/03

/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2010/.  

 

* 

 

4 decembrie 2010. Un vin de 4 ani pentru o 

platformă de 4 ani...și un mulțumesc întins pentru 

toți cei care ne sunteți aproape! 

 

 
 

4 ani de TPA:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/04

/teologie-pentru-azi-la-4-ani/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: În finalul predicii 

de ieri am ținut să vorbesc despre acest moment 

aniversar…pentru că ne bucurăm pentru lucrurile 

pe care, cu harul lui Dumnezeu, le-am făcut 

pentru întreaga comunitate online. 

Și asta în mod asumat, responsabil, gratuit 

și aproape zilnic. 
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Dorin Octavian Picioruș: Iar după modul în 

care evoluează onlineul românesc și, în special, 

cel ortodox, aportul nostru la geografia estetică și 

la modul în care se alege, se redactează și se 

propune conținut editorial este determinant, 

fiindcă cei care s-au angajat în proiecte de durată 

sunt atenți la modul în care se prezintă și la 

conținutul pe care îl bifează, luând, în mod tacit 

sau explicit, drept reper la nivel online: Teologie 

pentru azi. 

Dorin Octavian Picioruș: Însă, după 4 ani 

de zile, acalmia existentă în online e semn de 

maturizare și a creatorilor de online și a cititorilor 

de online, pentru că s-a înțeles, probabil, faptul, că 

nu toate lucrurile se pot spune într-o zi și că e 

nevoie de timp și de persuasiune constantă pentru 

ca lucrurile să fie explicite și pentru ca oamenii să 

se cunoască și mai profund. 

Dorin Octavian Picioruș:  

La 4 ani de la înființare, arborele Teologie 

pentru azi vă îmbie cu roadele sale: 

1. 7.566 articole, aici, pe pagina pe care 

sunteți, până în clipa de față
150

; 

2. 45 cărți personale editate online în mod 

gratuit.  

Dorin Octavian Picioruș:  

3. canale audio-video (Chirbit; Trilulilu; 

Viddler; Vimeo; You Tube); 

4. comunități online (Facebook; Twitter; HI 

5; Google Buzz); 

5. resurse gratuite (4shared; eSnips; Scribd; 

Internet Archive); 

6. arhive de fotografie (Picasa Web; Zorpia; 

Ipernity; Flickr 1 și 2). 

Dorin Octavian Picioruș: Şi acestea alături 

de multe cărți, programe, scrisori, linkuri și 

discuții online cu diverși oameni, care ne-au 

devenit mai aproape decât cei de aproape ai 

noștri…deși sunt atât de departe unii dintre ei. 

Dorin Octavian Picioruș: Le mulțumim 

tuturor celor care ne citesc, se roagă pentru noi, ne 

                                           
150 Adică aici: http://www.teologiepentruazi.ro/.  
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sprijină în chip și fel și au colaborat, colaborează 

sau vor colabora cu noi! 

Și, pe toți, cei care ne iubesc sau nu, îi 

asigurăm de faptul că vom fi aici, în continuare, cu 

harul și cu voia lui Dumnezeu, pentru ca să 

învățăm unii de la alții cât de bine și de frumos e 

ca frații să fie în unire interioară! 

Popa Ștefan: Felicitări, Părinte! Dumnezeu 

să vă înmulţească harul şi dragostea şi sper într-o 

viitoare colaborare
151

!  

 

* 

 

 
 

Mihai Marieta
152

 (5 decembrie 2010, ora 

23. 44): La mulți ani cu multe bucurii! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Marieta Mihai și numai bine! La 

mulți ani! 

 

* 

 

5 decembrie 2010: La mulți ani și multă 

bucurie! Predica pentru mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/05

/predica-la-pomenirea-sfantului-ierarh-nicolae-al-

mirelor-lichiei-6-decembrie-2010/.  

 

                                           
151 Colaborare...care nu s-a petrecut nici până acum...  
152 Idem: https://www.facebook.com/mihai.marieta.  

215

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/05/predica-la-pomenirea-sfantului-ierarh-nicolae-al-mirelor-lichiei-6-decembrie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/05/predica-la-pomenirea-sfantului-ierarh-nicolae-al-mirelor-lichiei-6-decembrie-2010/
http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/05/predica-la-pomenirea-sfantului-ierarh-nicolae-al-mirelor-lichiei-6-decembrie-2010/
https://www.facebook.com/mihai.marieta


Dorin Octavian Picioruș:  

Vorbim de un trăitor în secolele III-IV după 

Hristos și de un participant la primul Sinod 

Ecumenic [325, Niceea], care se naște în Patara, 

în regiunea Lichia, astăzi localitatea sa de baștină 

fiind pe teritoriul Turciei.  

Părinții săi, Teofan și Nona, bogați și 

credincioși, l-au avut doar pe Dumnezeiescul 

Nicolae, Părintele nostru, care s-a arătat, încă de 

la naștere, un ascet harismatic. 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeiescul 

Nicolae a fost un elev eminent, care nu iubea 

prieteniile păcătoase și nici viața la întâmplare.  

Lucru, bineînțeles determinant, pentru cei 

care vor să primească cadouri frumoase…ca să fie 

tot la fel de silitori, de ascultători și de frumoși la 

minte ca și el… 

Și acest lucru se poate în orice secol: să 

încerci să te bucuri de ceea ce e bun și frumos. 

Dorin Octavian Picioruș: Și în Viața sa, ca 

mărturie a conștiinței sale milostive, se începe 

reliefarea faptelor sale de bine cu banii dați pe 

ascuns unui tată…care avea trei fiice și dorea să le 

facă prostituate din cauza sărăciei, una sinonimă 

cu a noastră, [cea] de acum… 

Și a aruncat, de trei ori, trei pungi de bani 

pe fereastră…acelui tată!… 

Câte una pentru măritarea câte unei fete… 

Fără să știe nimeni. Fără să apară la 

televizor. Fără să se laude în presă. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, în România, 

există o cerșetorie mafiotă, în care unii stau la colț 

și dârdâie și alții le iau aproape toți banii, seara și 

îi duc în locații insalubre, pentru o chinuire a lor 

pe termen lung…dar și multă nevoie interioară de 

spiritualitate și de afectivitate, de ajutor mărunt 

sau major, în viața unor oameni, care sunt prea 

demni ca să spună că mor de foame. 

Dorin Octavian Picioruș: Și de aceea, din 

cauza acestei demnități frumoase și solemne, 

săracii României sunt confundați, impardonabil, 

cu șarlatanii, când aceștia, adevărații săraci, 

trebuie căutați cu obstinație, cu eroism, cu 
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îndârjire duhovnicească și oblojiți, pentru că nu au 

nevoie numai de pâine, cârnați și portocale, ci și 

de prieteni, de prieteni reali și nu de profitori, care 

să le alunge singurătatea, durerea, tristețea… 

Dorin Octavian Picioruș: A ajuns la 

bătrâneți liniștite, a bolit puțin și…a adormit în 

pace Înalt Prea Sfințitul Nicolae, Părintele nostru.  

Și mir a început să curgă din Sfintele sale 

Moaște, miluind și vindecând pe cei credincioși! 

Iar Sfintele sale Moaște stau între Biserica 

Romano Catolică și Biserica Ortodoxă, pentru că 

partea principală e la Bari, în Italia dar și noi, în 

România, aveam părticele din sfântul său trup. 

Și atât pentru occidentali, cât și pentru noi, 

pentru răsăriteni, cu nuanțe diferite, dar care 

vizează cadoul sau milostenia, Sfântul Nicolae, 

Părintele nostru, ne invită să îi vedem atât pe 

copii, cât și pe orice semen al nostru, ca pe un 

timp al iubirii, ca pe un moment de conștiință, în 

care să ne revărsăm inima spre alții la modul 

frumos, delicat, iubitor. 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru platforma 

noastră online, după cum bine știți, Sfântul 

Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, e patronul 

spiritual, pentru că în ziua sa de pomenire, în 

după-amiaza și seara zilei de 6 decembrie 2006, a 

fost inițiat proiectul teologico-cultural Teologie 

pentru ani, care azi împlinește 4 ani… 

Fapt pentru care vă mulțumim tuturor 

acelora care ne-ați ajutat, felicitat și sprijinit în 

chip și fel. 

Dumnezeu să ne întărească pe toți în gândul 

preabun al inimii, că trebuie să facem lucruri 

frumoase în noi și în jurul nostru în fiecare clipă. 

Amin! 

Brîndușa Mateș Stanciu:  

La mulți ani, Părinte! 

Felicitari pentru tot ce-ați făcut până acum 

la nivel online! 

Nu sunt în stare să apreciez munca Sfinției 

voastre pentru că mă depășește...dar atât cât am 

putut să citesc și să înțeleg mi-a fost și-mi este de 

mare folos. 
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Pentru tot ce-am învățat de la Sfinția 

voastră, vă mulțumesc! 

Sfântul Ierarh Nicolae să vă ocrotească, 

dimpreună cu toți cei dragi ai dumneavoastră. 

Doamne ajută! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Brîndușa și vă dorim numai bine, 

dumneavoastră și întregii dumneavoastră familii! 

 

* 

 

6 decembrie 2010. Ucisă de un tată prea 

îngust la minte...pentru o inimă atât de teologică...  

 

Predică despre Sfânta Filofteia: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/06/predi

ca-la-pomenirea-sfintei-mucenite-filoteeafilofteia-

7-decembrie-2010/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu să vă 

bucure întotdeauna, domnule Mihai! Mulțumim 

frumos!  

 

* 

 

10 decembrie 2010. Și încă este loc!  

Predica: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/10/predi

ca-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2010/.   

 

Ginger Palici: Cum de mai este loc în inima 

ipostasului ce ni-L arată pe Dumnezeul-Om?  

Cum de se-ngână în inima Dumnezeului 

Nenumit dorința de întoarcere a omului furișat în 

negurile pământului și pitit la roșcovele 

germinând a înstrăinare? 

Cum de-Și caută oaia pierdută și neștiind de 

îngerii ce-ar putea-o trezi la instinctul originar al 

numărătorii infinitului ce știe-a Se pleca? 

Mai e încă loc la-mbogățire de Cină și de 

sensuri neștiute dar ghicite? 
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Mulțumim, Părinte, de cuvintele din inima 

și mintea Sfinției-voastre, ce ne trezesc la Viața pe 

care nici n-o bănuiam! 

Otilia Kloos.  

Dorin Octavian Picioruș: Eu mă bucur de 

iubirea dumneavoastră maternală, doamnă Otilia, 

una pe care n-o credeam atât de aproape de mine 

și de înțelegerea mea! 

Dorin Octavian Picioruș: Însă și 

președintele actual al României, simt să vă 

atenționez asupra faptului...face niște predici de 

succes, adânc discutate de poporul român! 

Ginger Palici:  

Și cumva, carecumva, mai adâncește din 

noima rugului discutat de Pr. Stăniloae în Națiune 

și Creștinism? 

Și moare de ciudă că nu poate-nlănțui vestul 

cu estu’? 

Și îi pasă de golanu’ rătăcit în necurmata 

bătătură râvnită de potenții mari și tari? 

Și îi pasă de gându-nrădăcinat al românului, 

ce se știe neînsingurat la Cina Foișorului cu 

Hristos? 

Hmmm... 

Curajos monarh de baștină... 

Otilia Kloos. 

Dorin Octavian Picioruș:  

Predicile mele sunt inspirate, cel mai 

adesea, din președintele actual al României, care e 

o paradigmă nețărmurită pentru mine.  

Nu știu cine e Stăniloae, despre care 

vorbiți. 

Ginger Palici:  

Cum, nu știți? 

Dar de Arhipăstorul Teolog al romanilor 

știți? 

Nu știați că știe a-și rândui unirea socotinței 

cu-a voinței de-a nădăjdui din tăinuitul iubirii 

dintre oameni și Dumnezeu? 

Nu știți cum Îl gândește, iubește, nu știți 

cum vorbește aievea
153

 cu Hristos, [cum] se 

                                           
153 În realitate, cu adevărat.  
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trezește pe la trei de dimineața
154

 ca să mai adune 

din idei? 

Nu știți că ne vede pe toți uniți în negrăitul 

Cuvânt? 

Nu știți că nu se veștejește Stejarul ce 

credea în Întrupare ca-n mirare, de cum Domnul 

Se unește cu firea noastră ca să ne aducă la Sine? 

Nu știați că s-a rugat chiar pentru ce scrieți 

și luptați Sf-Voastră? 

Nu știați? 

Nu știați că are comentarii la subsoluri, ce-

ntremează minunatul din fire? 

Nu știați că-L îmbunează pe Hristos, pe 

când slujește Liturghia? 

Uitați unul bun din Sfântul Maxim 

Marturisitorul, PSB, vol 2: „...dă atâta cinste 

umanității și Și-o formează din primul moment, 

[căci] nicio clipită trupul lui Hristos n-a existat 

înainte de a fi El ca ipostas [întrupat]. În Hristos, 

firea umană primește o existență concretă într-o 

unitate cu firea dumnezeiască in ipostasul 

dumnezeiesc, dar fără să se confunde între ele, 

cum nu se confundă trupul în ipostasul uman”(p. 

68). 

Ce să mai așteptăm? 

Nu știați de Filocaliile, pe care le văd încă 

[și] acum pe rafturile din cămăruța Sf-sale?  

De Sf. Grigorie Palama, Sf. Simeon Noul 

Teolog, Sf. Dionisie Areopagitul, Sf. Maxim 

Marturisitorul, muntele din el, dealurile neuitate 

din inima sa, cântul inimii sale, creștinismul 

dăltuit în națiune, înțelegerea celor neînțelese, 

vâltoarea gândurilor teologice în tăcerea 

îngerească, nu știați? 

Nu știați că ne reprezintă? 

Oameni, străini de țara și poporul nostru, îl 

gustă și se minunează... 

Nu știați?!... 

Dorin Octavian Picioruș:  

Nu știam, doamnă! Habar n-aveam
155

...  

                                           
154 Părintele Dumitru Stăniloae se trezea dimineața devreme...ca să 

scrie și să traducă.  
155 Bineînțeles: o ironie între noi doi... 
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Eu citesc numai manele, bloguri, pui la 

rotisor, pierderea timpului...Habar n-am despre 

ceea ce îmi vorbiți dumneavoastră.  

Însă, totuși, vă mulțumesc frumos, că mai 

aflu și eu ceva nou... 

 

* 

 

12 decembrie 2010: Jurnalul meu de 

scriitor, 1995-1999, fragmentar, 526 pagini...un 

dar al zilei pentru dumneavoastră. Free download. 

Vă dorim numai bine tuturor! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/12

/dorin-streinu-opere-alese-vol-i-2010/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Cărțile gratuite 

sunt bucurii doar pentru cei care înțeleg efortul 

depus.  

 

Carte apreciată de Mika Ella și Ștefan 

Popa.  

 

* 

 

 

13 decembrie 2010: Teologie pentru azi de 

azi...5 articole:  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/13

/sfantul-ioan-gura-de-aur-omilia-a-3-a-la-faptele-

apostolilor/.  

          Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/13/mai-

postmoderni-ca-niciodata/.        

Dorin Octavian Picioruș: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/13

/lege-pentru-scaune/.  

          Dorin Octavian Picioruș:  

                                                                                   
Otilia Kloos știa că știu cine e Părintele Stăniloae și cunoștea cât de 

mult îl iubesc...dar tot discursul ei era pentru publicul 

încă...necunoscător al persoanei și al teologiei sale.   
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/13/ceasu

l-al-ix-lea-in-ceslovul-de-la-ramnic-1781/.  

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/13

/fantoma-bizantina/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Onlineul e acel 

ceva bine făcut...care se face zilnic. 

Ginger Palici:  

bună chestia cu Fantoma Bizantină.  

fantomaticul ăsta ne-mpânzește creierii 

pâna-n pânzele albe (sau negre?) 

nu mai spun cum ne spălam creierii de unii 

singuri 

am citit undeva că nu ne activăm mare parte 

din neuroni [și asta] din pricina noastră și nu a 

bizantinilor. 

Huizinga
156

 parcă spunea că Evul mediu îi 

ținea pe oameni ne-plictisiți de viitorimea 

sufletului.  

ne-munca ar fi unul din symptoms 

ce ziceți? 

să trăiți, D-nă preoteasă
157

, 

și augurul ziselor! 

de fapt, mă gândeam că dacă aș citi mai 

mult din asperitatea, nu pe nedrept, a Teologiei 

pentru azi, m-aș mai ascuți la minte,  

și inimă? 

Otilia Kloos.  

Dorin Octavian Picioruș: O să vă dăm în 

judecată pentru că vă place de noi. Ziceți și 

dumneavoastră de rău, pentru că toată lumea zice 

de bine de noi...în sinea lor! 

 

* 

 

14 decembrie 2010: Alături de celelalte 3. 

Despre pogorârea Sfântului Duh în erminia 

ioaneică.  

A se vedea:  

                                           
156 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga.  
157 Se referă la soția mea. La Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/14

/sfantul-ioan-gura-de-aur-omilia-a-4-a-la-faptele-

apostolilor/.  

 

Traducere apreciată de Laura Ana-Maria 

Bostan, Vlad Cubreacov, Nicholasst Church, 

George Spaiuc, Dumitru Sorin Borsau
158

, 

Brîndușa Mateș Stanciu, Geo Scripcariu
159

, 

Liliana Culcea, Narcisa Ungureanu, Cristina 

Dumitrescu, Ștefan Popa.  

 

* 

 

14 decembrie 2010. De ce nu e bine să 

reproduci...ceea ce nu înțelegi... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/14

/papagalul-romanesc/.  

 

Articol apreciat de Laura Ana-Maria 

Bostan, Luiza Veisa
160

 și Narcisa Ungureanu.  

 

* 

 

14 decembrie 2010. Producem așteptare... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/14

/astept-sa-se-nasca/.  

 

* 

 

14 decembrie 2010. Pastorala patriarhală. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/14

/scrisoarea-pastorala-la-nasterea-domnului-a-pfp-

prof-acad-dr-daniel-ciobotea-2010/.  

 

Apreciată de Cristina Dumitrescu
161

, 

Brîndușa Mateș Stanciu, Ștefan Popa și Narcisa 

Ungureanu.  

                                           
158 A se vedea: https://www.facebook.com/DumitruSorinBorsau.  
159 Idem: https://www.facebook.com/geo.scripcariu.  
160 Idem: https://www.facebook.com/luiza.veisa.  
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* 

 

14 decembrie 2010. Șofat de femeie. 

Trebuie să reînvățăm faptul că femeile nu se 

pricep doar la... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/14

/femeia-de-taxi/.  

 

Ginger Palici:  

Brava femeii! 

Așa mai zic și eu, 

molcomeală cu rost, 

nefățărnicie, 

deschidere spre taina celuilalt, 

a professional with no confetti, and no 

sparkles to take your eyes away and leave you 

behind! 

Vrednică femeie! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, m-a uimit...și 

nu am vrut să o trec cu vederea...chiar dacă nu 

știe că am scris despre ea. Contează să pui în 

relief oameni, care merită apreciați. 

Dorin Octavian Picioruș: Mă enervează 

emoticoanele...dar am vrut să văd dacă 

funcționează. De vreo câteva zile și Facebookul, 

cât și Twitterul îmi merg numai în reluare...și mă 

enervează. 

Ginger Palici:  

păi tocmai la "love" v-ați poticnit 

emoticoanele nu pot fi complexe ca tot ceea 

ce simțim, (complexați ori ba, hihihi) 

eu m-aș mulțumi cu emoticoane care să 

sugereze împletirea spusului care înalță și ne 

umilește in același timp, alternarea frumosului cu 

urâtul ce găzduiește frumosul nu la modul văzut, 

analogia care umilește și trimite la măreție și 

dincolo de ea, frumusețea gestului ce trimite la 

Prototip și numai la El, etc. dați-mi emoticoane 

din acestea, Facebook-ule, șirleticule, hei, hei, 

Părinte, ați găsit din acestea ori ba? 

                                                                                   
161 Idem: https://www.facebook.com/cristina.dumitrescu.  
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* 

 

 

16 decembrie 2010. Pentru că e timpul să 

întindem masa noastră...până în casele altora! 

Ginger Palici (Otilia Kloos):  

e peștera
162

, cătun ascuns,  

să-L putem căuta, cu grija și frica 

îndemnată de curaj, ca magii învățați, 

e El, Bogatul plin de neajunse măreții, și 

totuși Cerșetorul ce bate la ușile nemernicei mele 

inimi, bălăcite-n griji lumești, 

e El, Izvorul nesecat de bunătăți nebănuite, 

odrăslit la sânul Maicii Sfinte ce ni-L dorește, prin 

Ea, în noi. 

Prin Ea, Biserica.  

Iată ce-I aducem noi (am citit undeva, nu 

știu la ce slujbă, că umanitatea din noi I-aduce 

Maica); prin El, Ce-ascultă țipătul tainic al rugii 

Ei.  

"Cu pace, Domnului să ne rugăm!".  

Mulțumim de faptul că vă pasă! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu ne pasă, 

doamnă! Noi mâncăm șorici, suntem neam 

prost...și ne vedem de treburile noastre! 

Dorin Octavian Picioruș: Apropo de șorici, 

doamnă Otilia! Aseară am întâlnit un țigan 

măcelar, în piața Crângași (lângă Gara de Nord 

din București), care mi-a dat un șorici extra 

mirositor, că de mâncat n-am mâncat. 

Dorin Octavian Picioruș: Și am stat cu el de 

vorbă vreo jumate de oră, pentru ca să îmi spună 

că atunci când era mic, mama lui l-a făcut 

paraclisierul Bisericii de lângă un celebru stadion 

de fotbal bucureștean. 

Dorin Octavian Picioruș: Într-o hală imensă 

avea două spații închiriate: în unul vindea porci și 

curcani tranșați în fața publicului iar în altul, 

vizavi de ăsta, ditamai acvariile de pești, din care 

îți luai peștele viu, el ți-l măcelărea...și tu îl luai 

acasă. 

                                           
162 Peștera din Icoana Nașterii Domnului.  
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Dorin Octavian Picioruș: Și îmi spune că 

face treaba asta, măcelaria, de la 14 ani...și acum 

să fi avut vreo 55-60 de ani. Și nu m-a lăsat să 

plec de la el, până lu’ urașai, adică preotului, nu 

mi-a dat milostenie ditamai cârnatul...pentru 

sufletul mamei lui. 

Dorin Octavian Picioruș: I-am promis că 

mă întorc. Eu am intrat să mă uit în hala aia, nu 

mai fusesem niciodată, dar când l-am văzut pe 

comerciantul țigan cum tranșează marfa și cum 

vorbea cu clienții...mi-am dat seama că el, 

comerciantul român...stă să se nască, dacă se 

înmulțesc ăștia care își fac bine treaba...și știu și 

să vorbească.  

Dorin Octavian Picioruș: Deci noi mâncăm 

șorici (în gând)...și privim zăpada (pe geam...). La 

mulți ani și mulțumiri pentru toate! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, domnule Mihai, și numai bine! 

Ginger Palici: hmmm, muma lui v-o fi 

trimis șoricii din gând, că n-avea altă scăpare.  

 

* 

 

17 decembrie 2010. Pentru ca inima să vă 

fie luminată și bucurată!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/17

/rasaritul-cel-de-sus-concert-de-colinde-17-

decembrie-2010/.  

 

* 

 

17 decembrie 2010. Strategia predicatorială 

a Sfântului Petru din Fapte 2 în comentariul 

ioaneic.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/17

/sfantul-ioan-gura-de-aur-omilia-a-6-a-la-faptele-

apostolilor/.  

 

* 
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17 decembrie 2010. Screamer Radio 

înregistrează tot ceea ce ascultăm la radio. Pentru 

download și mod de funcționare... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/17

/screamer-radio-inregistreaza-tot-ceea-ce-

ascultati-la-radio/.  

 

* 

 

17 decembrie 2010. Vecernia acestei seri.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/17

/vecernia-cu-litie-17-decembrie-2010/.  

 

* 

 

18 decembrie 2010. Despre cum se predica 

în secolul al 4-lea d. Hr., celor care erau candidați 

la Botez, adică catehizați și apți să primească 

Botezul. Cateheza Sfântului Ierarh Niceta de 

Remesiana. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/18

/sfantul-niceta-de-remesiana-explicarea-crezului-

pentru-viata-celor-care-sunt-competentes/.  

 

* 

 

19 decembrie 2010. Distincțiile „Teologie 

pentru azi” pe 2010. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/cv-dr-

gianina-maria-cristina-piciorus/distinctiile-

teologie-pentru-azi-pe-2010/.  

 

* 

 

Brîndușa Mateș Stanciu (24 decembrie 

2010): Sărbători fericite, Părinte Dorin, alături de 

toți cei dragi.  

Alături de fila video Nopți de vis (colind): 

http://www.youtube.com/watch?v=mzbaOsYUpC

U.  
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* 

 

24 decembrie 2010. La mulți ani tuturor și 

binecuvântarea lui Dumnezeu să ne umple pe toți 

de slava Sa! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/24

/predica-la-praznicul-nasterii-domnului-2010/.  

 

Iulia Fărcaș: mulțumim frumos! asemenea:) 

 

* 

 

Mihai Marieta (29 decembrie 2010, ora 21. 

41):  

Sărut mâna, părinte și la mulți ani feiciți! 

Am o mare rugăminte la dvs. Aș vrea să-mi 

trimiteți un cuvânt ptr început de an, raportat la 

realitatea de azi și la vremurile pe care le trăim.  

Editez buletinul parohial în fiecare 

duminică și aș vrea un cuvânt scris de dvs.  

Vă mulțumesc! 

 

Cu deosebit respect,  

Marieta.  

 

Dorin Octavian Picioruș:  

Mulțumesc frumos, doamnă! 

Cred însă că cel mai bine cunosc lucrurile 

parohiei dumneavoastră preoții dumnevoastră de 

la parohie, care v-au încredințat munca la 

buletinul parohial și dumnealor ar trebui să scrie 

așa ceva...sau dumneavoastră, dacă până acum l-

ați scris dumnevoastră...  

Nu îmi place să scriu sau să conferențiez, 

așa, în ograda altora, pentru oameni care nu mă 

cunosc și nu mă citesc adesea, pentru că nu are 

nicio relevanță pledoaria mea...dacă ei nu sunt 

învățați cu modul meu de a vedea și a expune 

lucrurile, adică cu problematizări serioase și 

ample...ci cu subiecte senzaționaliste, marginale 

sau de prost gust.  
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Vă dorim numai bine! 

 

Ginger Palici (Otilia Kloos):  

Marieta, 

Părintele v-a răspuns întru adevar și pe 

dreptate. 

Ce început de an? 

Parcă știam că-i prin septembrie
163

! Cu 

cruce așternut. 

"Realitatea de azi"? Au trăit-o și 

renascentiștii, o trăiesc și mormonii, barbarii 

capitaliști, și-o vor trăi și viitorimile, pe care le 

știe Fiul lui Dumnezeu. Și ce numim noi "real"? 

Sunt sigură că habar n-avem cum ne 

cheamă la capitolul cine ne-a făcut, ce-avem de 

făcut, cum ne naștem, când ne naștem din nou, ce 

creștem în noi, din noi, etc. 

Daca vrei să scrii ceva molipsitor și 

elucubrant în buletin, mergi pe Teologie pentru 

azi și vezi ce suflet crește pe-acolo; doar caută 

tematica timpului în poezie, teologie, proză scurtă, 

jurnal, etc.  

Vei găsi comori de nedescris.  

Fă și tu o recenzie la ce-ți place mai tare. 

Părintele adună cerurile sub cerul 

Romaniei.  

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că acest 

Părinte Dorin nici nu există...Că e o ficțiune...și 

că, de fapt, „Teologie pentru azi” e scris de un 

partid politic... 

Dorin Octavian Picioruș: Cum în România 

partidele politice, mai ales cele de la putere...sunt 

foarte darnice cu poporul român...tocmai de aceea 

cred că e scris de un partid politic...pentru ca să le 

țină de foame... 

Ginger Palici:  

păi uitați-vă și pe la noi, cu partidele,  

cam urgisiți din toate punctele de vedere, 

la strânsoare cu noi, 

cu voi, 

c-așa ne-o făcut Domnul,  

                                           
163 Anul bisericesc începe la 1 septembrie. Marieta Mihai cerea un 

articol pentru anul nou civil.  
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legați de mâini și de picioare, și eu care 

credeam că Domnul Se iubește în noi [după] cum 

Își privește Chipul... 

opiumul ca opiumul, 

nația ca nația, 

măcar aveți de luptat doar c-un pui de lup. 

ce ziceți când opinia democraților se-

nfruntă cu cea a republicanilor de-aici, și, de fapt, 

aceeași brânză, așteptând cașcavalul celui ce 

pregăteste anihilarea oricărei opinii, coclește? 

ha? 

ce ziceți de asta? 

ce ziceți de Evul Mediu în plină Renaștere, 

trecând prin clasicismul fără linii[le] de corvoadă 

a[le] analogiei și antinomiei? 

om plin de sine, sticlind de nerușinare și 

cataclism vizual, clădind puzderii de vocal-isme, 

ce nu-și asumă nicio responsabilitate a unicității 

din fiecare și a fiecărei nații [în parte]? 

 

* 

 

30 decembrie 2010. O soluție facilă și 

portabilă pentru a copia emisiuni și filme de pe 

TV și din online.  

A se vedea:  

http://www.cel.ro/tv-tunere/tv-tuner-

kworld-usb-hybrid-tv-stick-pro-l/.  

 

* 

 

30 decembrie 2010. Noul blog al lui Paul 

Goma. A se vedea: http://www.paulgoma.com/.  

 

 

* 

 

30 decembrie 2010. Un canal grecesc cu 

torrente de tot felul.  

A se vedea:  

http://el.kickasstorrents.com/.  

 

* 
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30 decembrie 2010. SF românesc pentru 

download. A se vedea: http://www.cpsf.info/.  

 

* 

 

30 decembrie 2010. Patrologia Latină în 

pdfuri.  

A se vedea:  

http://www.documentacatholicaomnia.eu/1

815-

1875,_Migne,_Patrologia_Latina_01._Rerum_Co

nspectus_Pro_Tomis_Ordinatus,_MLT.html.  

 

* 

 

30 decembrie 2010. Cărți ortodoxe pentru 

download. A se vedea: http://www.arhiva-

ortodoxa.info/.  

 

* 

 

30 decembrie 2010. Dicționar ebraic-român 

downloadabil.  

A se vedea:  

http://dictionarebraicroman.wordpress.com/  

 

* 

 

30 decembrie 2010. Cursul valutar curent 

al Băncii Naționale a României. A se vedea:  

http://www.cursvalutar.ro/.  

 

* 

 

30 decembrie 2010. Părintele Savatie 

[Baștovoi] s-a apucat și de emisiuni TV. A se 

vedea: http://vimeo.com/17991321.  

Dorin Octavian Picioruș: Asta nu înseamnă 

că...„ne-am împăcat”... 

Mika Ella: Să înțeleg că sunteți supărat pe 

părintele Savatie!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Da... 
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Dorin Octavian Picioruș: Așteptam mai 

mult bun simț din partea lui...și am așteptat 

degeaba... 

Mika Ella: Îmi pare rău, ptr dezamăgire. 

Dorin Octavian Picioruș: Și nouă... 

Ginger Palici: se-ncepe cu ceva cum că 

preocuparea scrisului e ceva "individual" 

hmmm, de când izolarea nu solidarizează? 

Dorin Octavian Picioruș: Părintele Savatie 

s-a apucat de făcut bani...și de aceea nu mai crede 

în „marea literatură” ci doar „în mica literatură”, 

de 50 de pagini A4, pe care să o cumpere omul 

imediat...să scrie pe ea „roman” și fiecare să aibă 

impresia că „a citit un roman”. 

Dorin Octavian Picioruș: Când am spus că 

„sunt supărat pe el” sau că „sunt dezamăgit vizavi 

de prestația sa publică” la asta m-am referit: la 

modul cum se pierde în afaceri, în lucruri care nu 

îl personalizează...și cum se întoarce la literatură, 

nefăcând față Teologiei...tocmai după ce s-a 

lepădat de ea ca de dracu.  

Dorin Octavian Picioruș: Iar în ceea ce 

privește lipsa lui de bun simț e o catastrofă: s-a 

apucat de online din spirit de competiție 

ingrată...și a sfârșit prin a da bir cu fugiții sau a 

se ocupa de scandaluri, politică, alte daravele dar 

nu cu teologia, cu viața duhovnicească, cu 

traduceri patristice, cu predici și lucruri făcute 

gratuit, pentru online...și nu pentru ca să le dea, 

imediat, pe bani... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu am pretenții 

mari de la cei care...au „vocație teologică”. Și 

când văd că „se prostesc”, adică muncesc 10% din 

cât pot...asta numesc eu „decepție”... 

Dorin Octavian Picioruș: Pe el, ca și pe 

Danion Vasile, pe Laurențiu Dumitru sau pe Petru 

Pruteanu (ultimii doi sunt în spațiul de aici 

prezenți) îi consider niște oameni care fac „prea 

puțin”...și „prea neserios”, prea egoist și prea 

utilitarist pentru Ortodoxie în comparație cu cât ar 

„putea să facă”, dacă s-ar lua în serios la modul 

total. 
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Dorin Octavian Picioruș: Da, sunt exigent 

cu mine...pentru ca să fiu și cu alții... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă astea sunt 

dezamăgirile mele...pentru „ei”...și nu „pentru 

mine”. Sunt „dezamăgiri de conștiință”...față de 

niște persoane cu calități, cu daruri de la 

Dumnezeu dar utilizate prea fulgurant...prea 

sporadic...din când în când...după care 

trâmbițează în lumea mare că au mai făcut o 

carte, un interviu, trei articole...în loc să se mai 

apuce de încă trei cărți, 15 articole și 90 de 

interviuri... 

 

* 

 

30 decembrie 2010. Dicționare latine.  

A se vedea:  

http://www.limbalatina.ro/down/index.html  

 

* 

 

30 decembrie 2010. Radiouri românești 

live. A se vedea: http://www.live-tv-

radio.com/radio/romania.shtml.  

 

* 

 

30 decembrie 2010. Străzile lumii...Trebuie 

să mergeți la scară micro...pentru ca să înțelegeți 

de ce e important acest motor de căutare. 

A se vedea:  

http://gmaps-

samples.googlecode.com/svn/trunk/streetview_lan

ding/streetview-map.html.  

 

* 

 

31 decembrie 2010: Se pare că pe platforma 

noastră avem o problemă
164

...fapt pentru care 

punem predica de mâine, constituită din 

                                           
164 Nu era nicio problemă! Cei de la hosting au plecat la revelion și au 

închis platforma. Nu s-au așteptat că de anul nou mai e cineva care 

vrea să scrie online.  
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comentariul la Rugăciunile de exorcizare ale 

Sfântului Vasile cel Mare, aici... 

 

Prima parte:  

http://ia600503.us.archive.org/0/items/Prae

dicationesteologiePentruAzi/PredicaLa1Ianuarie2

0111.mp3.  

A doua parte:  

http://ia600503.us.archive.org/0/items/Prae

dicationesteologiePentruAzi/PredicaLa1Ianuarie2

0112.mp3.   

 

Dorin Octavian Picioruș: Vă dorim numai 

bine...și un 2011 mult mai pașnic și mai cald la 

suflet!  

Mihai Marieta: La mulți ani!  

Am găsit această alcătuire, nu știu cine a 

scris-o, dar are mesaj !:) 

 

"Se ia binecuvântare, 

se adaug-un strop de soare, 

şi o pulbere de stele; 

se amestecă-ntre ele. 

Se mai pune bunătate, 

şi iertare de păcate. 

Iar iubire?... 

Cât cuprinde! 

Şi de la Domnul Hristos 

Să aveţi un an frumos. 

Mulţumire pentru toate: 

Mulţi ani cu sănătate".  

La mulți ani! 

 

Ginger Palici:  

păi tot am încercat să intrăm
165

, 

nimic... 

prea multă tensiune-a transparenței șovăind 

cu imanența... 

Bogăție, 

bogăție, 

revărsări de mulțumiri, 

                                           
165 Să intre la noi pe platformă. Dar era nefuncțională.  
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bogăție de suflet, 

duh,  

bogăție întru toate familiei Sf-Voastre! 

Cu neputință-a vă putea uitaaaaaaaa! 

Azi e ziua lui Fotini
166

: împlinește zece ani! 

O duioșie de fată! 

Sporire întru toate, încă o data! 

Și când inima va cerne ruga la Liturghia 

Sfântului Vasile cel Mare, 

tămăduire a toate, a toți, 

și pomenire cu drag a Sfântului de început 

de an, ce știe-a se lupta vajnic și a birui cu 

numele lui Hristos.  

 

Gianina Maria-Cristina Picioruș:  

Sunt preoteasa Gianina, doamnă Otilia...și 

ne bucurăm mult pentru anii domnișoarei Fotini, 

căreia îi dorim multă bucurie și fericire în viață!  

În ceea ce privește „Teologie pentru azi”, 

am avut parte de o surpriză nesărată din partea 

hostingului, pentru că de pe 31 decembrie 2010 nu 

mai funcționează...și nu ni se răspunde nici la 

telefoane și nici la emailuri.  

Ori au plecat în vacanță, în mod 

nesimțit...fără să ne anunțe...ori s-a întâmplat ceva 

rău la Hostway, că nu putem scrie nimic pe 

platforma noastră.  

De aceea Părintele Dorin a afișat aici 

anunțul pentru predica de astăzi... 

 

Gianina Maria-Cristina Picioruș:  

Doamnă Otilia, și din partea mea, la mulți 

ani pentru domnișoara Fotini, pentru 

dumneavoastră și pentru domnul Paul, soțul 

dumneavoastră și multă fericire dumnezeiască!  

Nu mă așteptam în ruptul capului...ca la 

sfârșit și început de an să am de-a face cu un 

astfel de tratament de la hostingul românesc, în 

care am investit o încredere, se pare, mai mare 

decât era cazul.  

                                           
166 A fiicei Otiliei Kloos.  
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La mulți ani tuturor și ne cerem iertare 

pentru inconvenient! 

 

Ginger Palici: 

well, mulțumim pentru toate 

nu-i nimic 

în cazuri din astea ni se dă sfatul să venim 

și să contracarăm cu ceva pozitiv 

și nu vă așteptați de la hosting de cine știe 

ce găzduire, ca atunci când domnitorul Ștefan știa 

să taie capul la boierul viclean la momentul 

potrivit 

la toți aceștia cu blogurile li se pare că li se 

cuvine totul, chiar și spațiul virtual.  

 

* 

 

Elena Lidia
167

 (31 decembrie 2010, ora 14. 

15): La mulți ani...!!! și multă sănătate... 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă! Și dumneavoastră... 

 

* 

 

1 ianuarie 2011: Predica de mâine e în 

lincul de dedesubt, în format audio...La mulți ani 

încă odată!  

 

Dorin Octavian Picioruș: Intrați aici:  

http://ia600503.us.archive.org/0/items/Prae

dicationesteologiePentruAzi/PredicaLaDuminica

DinainteaBotezuluiDomnului2011.mp3.  

Brîndușa Mateș Stanciu: La mulți ani, 

părinte Dorin și doamnă preoteasă Gianina! Un an 

plin de împliniri pe toate planurile și multă 

sănătate să vă dea Dumnezeu! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Brîndușa...După cum știți, vă 

dorim din toată inima, întregii dumneavoastră 

familii, bucurie multă și liniște! 

 

                                           
167 A se vedea: https://www.facebook.com/elena.avram1.  
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* 

 

1 ianuarie 2011. Ne cerem scuze pentru că 

„Teologie pentru azi” este în stand by de două 

zile.  

Firma Hostway România, care ne asigură 

hostingul, a plecat în concediu neanunțat din data 

de 31 decembrie 2010...și ne-a întrerupt editarea 

online.  

Nu răspund nici la emailuri și nici la 

telefoane... 

Ne cerem scuze pentru asta! 

 

* 

 

1 ianuarie 2011: TPA e din nou online! 

Primele 4 articole pe 2011... 

 

Dorin Octavian Picioruș: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/01

/tudor-arghezi-si-dorinta-de-revelare-a-lui-

dumnezeu-1/.  

          Dorin Octavian Picioruș: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/01/fram

es/.   

          Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/01/predi

ca-la-duminica-dinaintea-botezului-domnului-

2011/.   

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/01

/prima-predica-pe-2011-comentariu-la-

rugaciunile-de-exorcizare-ale-sfantului-vasile-cel-

mare/.   

 

Ginger Palici: everything is blank, well, 

almost everything, there is no way I can read 

anything 

Doar voiam să vad de ce nu s-au citit toate 

rugăciunile la noi, la biserica Sf. Ștefan, cred că 

doar 3 
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Și nu cred că s-a respectat textul liturghiei 

Sf. Vasile cel Mare, n-am avut cum simți rugile 

mai lungi, un ritm mai altfel 

așa mi-amintesc 

în fine, Te Deum-ul a fost după liturghie 

sunt fericită că macar atâta am putut face 

deși, acest Sfânt
168

, înalt până peste puteri, 

pleșuv, pe care-l durea capul [cel] mai adesea, cu 

sprâncenile cam arcuite a anevoie de viață, etc., 

uite cum acest Sfânt știe să taie greșelile lui Arie, 

Nestorie, laudă Sfânta Treime, tâlcuiește Facerea.  

Un ierarh care împodobește totul și 

pătrunde taina căderii noastre adamice.  

Un singur lucru n-am putut pătrunde: cum 

diavolul e blestemat și trimis în locuri singure, 

spurcate, nu-mi mai amintesc exact cuvântul 

dacă-i așa, care e legătura noastra, dintre 

noi și ceea ce ne înconjoară? 

probabil ca să ne arate limpede că suntem 

creația lui Dumnezeu 

nu știu 

Dorin Octavian Picioruș:  

Acum merge bine TPA...  

Legătura dintre noi și mediul în care trăim e 

providențial de bună...  

Iar demonii sunt trimiși unde nu sunt 

oameni, pentru ca să se sublinieze faptul că nu au 

nimic în comun cei raționali cu răul, cu păcatul, cu 

moartea... 

 

* 

 

2 ianuarie 2011. Traduceri patristice (vol. 

3). Prima pe 2011, 288 pagini, 4 autori patristici și 

a 47-a online...Pentru download...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/02

/traduceri-patristice-vol-3/.  

Dorin Octavian Picioruș: Download direct: 

http://www.archive.org/download/TraduceriPatris

ticevol.3/TraduceriPatristicevol.3.pdf.  

                                           
168 Sfântul Vasile cel Mare.  
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Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, Părinte Dorin, pentru carte...însă nu 

trebuia...Noi și așa nu avem timp de citit...din 

cauza șoriciului de porc...Mulțumim, totuși... 

Dorin Octavian Picioruș: A, da, și eu vă 

mulțumesc...Deși nici eu nu am timp de citit...Sunt 

mai mult fotbalist... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu e nicio 

problemă...Poate le citiți la anu’ și la mulți ani!... 

Dorin Octavian Picioruș: Știți...mie mi-a 

plăcut coperta...E ok, nu?!... 

Dorin Octavian Picioruș: Dar de ce le dați 

pe gratis?! Sunt expirate?!!!!... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu vreau să vă 

cumpăr cartea...dar nu știu cum... 

Dorin Octavian Picioruș: Puteți să o luați pe 

gratis, dragul meu... 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos...  

Dorin Octavian Picioruș: Da, și mie îmi 

place poza...Pentru că eu mă duc adesea prin 

cimitir... 

Dorin Octavian Picioruș: Dar bancuri, nu 

scrieți?!...Mie îmi plac cele cu Zoro... 

Dorin Octavian Picioruș: Părinte, vai, nici 

nu știți ce bucurie ne-ați făcut!...De când doream 

să citesc comentariul la Faptele Apostolilor...Vă 

mulțumim foarte mult! 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu, doamnă, vă 

mulțumesc! 

Dorin Octavian Picioruș: Dar ultima carte a 

lui Laurențiu Dumitru n-ați citit-o?! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu! Cât costă?! 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă îi dați un 

mesaj lui Laurențiu...v-o dă pe gratis. Că e băiat 

bun... 

Dorin Octavian Picioruș: Interesant! O să îi 

dau și eu un mesaj...ca să îmi dea și mie cărțile lui 

pe gratis...Mulțumim frumos... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu zic să te lași 

de traduceri...pentru că sunt foarte proaste...Mai 

bine citește ultimul roman al părintelui Baștovoi 
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(moldovean de-al meu)...pentru că el știe 

meserie...nu ca tine... 

Dorin Octavian Picioruș: Merçi frumos... 

Dorin Octavian Picioruș: Mai bine scoți 

cartea din linc și pui și aici niște poze...Și așa mi-e 

greață de cuvinte... 

Dorin Octavian Picioruș: Pe viitor...o să mă 

mai gândesc, dacă...sau parcă...aș mai pune sau n-

aș mai pune...cărți... Dacă sunt așa stresante...mă 

rog, mea culpa! 

Dorin Octavian Picioruș: Lăsați, Părinte 

Dorin, că le citim noi și copiii noștri! Cine nu 

vrea...să fie sănătos! 

Dorin Octavian Picioruș: Așa, doamnă: noi 

putem! 

Dorin Octavian Picioruș: Da filme porno, 

nu dai? 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă e necesar... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu ți-e mă rușine 

să ceri unui preot...filme porno? 

Dorin Octavian Picioruș: Lasă-l, doamnă 

Brîndușa...că nu se mai repetă! 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că repetiția 

(ca și la alegerile prezidențiale) e mama usturimii 

la portofel. Cine alege bine...are de toate pe 2011. 

Dorin Octavian Picioruș: Aha, acu’ te-ai 

apucat și de politică...Că d-aia i-ai pus la prieteni 

pe Antonescu și pe Geoană, că te dai cu ei... 

Dorin Octavian Picioruș: Prietene...sunt 

apolitic...dar mă uit la stofa oamenilor! Ăștia doi 

mi s-au părut mai întregi la minte...Îmi cer 

iertare... 

Dorin Octavian Picioruș: Cu toate 

acestea...e ora mesei. Lecănujnița...Noapte bună! 

Dorin Octavian Picioruș: Poate că nu 

trebuia atâta „respect” din partea dumneavoastră, 

doamnă Mihaela Butilă...mai ales când, într-o 

Românie hoață, cineva vă dă o carte sfântă 

gratis!
169

 

                                           
169 Pentru că oamenii, când faci ceva mare și nu te comentează...asta 

nu înseamnă că nu gândesc despre carte...sau nu te vorbesc de rău. 

Autocomentarii pentru ca să arăt gândurile oamenilor, invidia lor, pe 

care nu o merităm.   
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* 

 

3 ianuarie 2011. Ana are mere. Ciorile sunt 

galbene. Îmi place să fiu prost...dispus... 

 

Dorin Octavian Picioruș:  De fapt esența 

comunicării...e să fii banal ca noaptea...Iar 

Facebookul e un fel de radioșanț...de 2011... 

Înger Păzitor Mihaela (Mihaela Butilă)
170

:  

Cine v-a supărat, Parinte? 

Dorin Octavian Picioruș: De ce m-aș fi 

supărat, doamnă...când ninge afară?!  

Ovidiu Stanciu: cineva spunea "afară 

plouă"
171

...la mulți ani senini, Părinte! 

Preot Gheorghilas Mihai
172

: (un emoticon).  

Înger Păzitor Mihaela: Aveți dreptate 

Părinte, supărarea nu are ce căuta printre noi, 

pentru că știm de unde vine și cu ce scop. Așa că 

să nu-i facem voia lui
173

... 

 

* 

 

7 ianuarie 2011. Comentariul la un text...nu 

înseamnă bla-bla-uri...ci cuvinte de conștiință... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/04

/lucian-blaga-intre-aspiratia-spre-lumina-si-

intunericul-infernal-1/.  

 

* 

 

7 ianuarie 2011. Măsoară-ți cuvintele când 

ai ceva de spus! Nu spune lucruri de care să îți 

pară rău peste 10 minute! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/04

/lucian-blaga-intre-aspiratia-spre-lumina-si-

intunericul-infernal-2/.  

                                           
170 A se vedea: https://www.facebook.com/mihaela.butila.  
171 Traian Băsescu, președinte al României, într-un clip electoral. 
172 A se vedea: https://www.facebook.com/preotgheorghilas.mihai.  
173 A diavolului.  
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* 

 

7 ianuarie 2011. Nu consuma spațiul...dacă 

nu ai nimic în minte!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/04

/concluzii-la-clasicii-poeziei-moderne/.  

 

* 

 

7 ianuarie 2011. Urăsc mofturile... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/04

/compendiu-anonim-de-atentii-pertinente/.  

 

* 

 

7 ianuarie 2011. A fi online înseamnă a fi 

lucid... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/05

/poezia-lui-ion-barbu-adevarul-elementar-

ermetizat-1/.  

 

* 

 

7 ianuarie 2011. Botezul e lumina minții.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/05

/predica-la-botezul-domnului-2011/.  

 

* 

 

7 ianuarie 2011. Numai dacă vezi...știi să 

apreciezi. Dacă vezi profund oamenii... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/06

/poezia-lui-ion-barbu-adevarul-elementar-

ermetizat-2/.  

 

* 
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7 ianuarie 2011. În ultimul timp nu am mai 

vrut să vă deranjez cu predicile și cărțile 

mele...prea gratuite...Mi-am pus problema 

desființării acestui canal de „socializare”...dacă 

nimeni nu are nimic „esențial de spus”...Dacă într-

o zi, pe nepusă masă, îl voi șterge...nu sunt eu de 

vină... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/06

/predica-la-soborul-sfantului-ioan-botezatorul-7-

ianuarie-2011/.  

 

Ginger Palici:  

am găsit ceva în blogul Mystagogy
174

 de 

Sanidopoulos despre Sfântul 

uitați câteva puncte din Sf. Ioan Gură de 

Aur despre Sfântul: St. John Chrysostome On 

Holy Theophany.  

1. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă pe 

faptul că există două teofanii: cea actuală și 

Arătarea Lui la judecată. 

2. Apele se sfințesc la Bobotează. 

3. Motivul pentru care Se botează: ca să fie 

cunoscut de mulțime și ca aceasta să creadă în El. 

4. Botezul iudeu înlătura necurățiile; al 

Sfântului Ioan aducea pocăință, fiind ca o punte 

între cele două botezuri. Al lui Hristos aduce 

darurile Sfântului Duh. 

5. Hristos Se botează ca să „împlinească 

toată dreptatea”. Ascultarea de Dumnezeu, ceea 

ce nici iudeii nu puteau face prin lege. 

6. Unde-i împăcare, e și porumb
175

. 

 

* 

 

7 ianuarie 2011. Nu e drept...ca să vă 

comentați o poză...cu 50 de comentarii...și o carte 

pe gratis...să treacă neobservată...de 200 de 

oameni...Dacă eu aș fi primit de la dumneavoastră 

un CD cu 5 piese...v-aș fi mulțumit de 5 ori... 

A se vedea:  

                                           
174 A se vedea: http://www.johnsanidopoulos.com/.  
175 Se referă la Sfântul Duh, Care vine ca o porumbiță în Domnul.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/07

/poezia-lui-ion-barbu-adevarul-elementar-

ermetizat-3/.  

* 

 

7 ianuarie 2011. Valoarea 

personală...valorează mai mult decât se poate 

spune... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/07

/dorin-streinu-opere-alese-vol-2/.  

 

* 

  

7 ianuarie 2011. Nu vreau să comentați 

ceva anume de la mine la plesneală...Dacă aveți 

chef să îmi spuneți cine sunteți...și să ne 

cunoaștem reciproc...e foarte bine. Vă mulțumesc 

frumos! Dacă nu...ștergeți-mă dintre prietenii 

dumneavoastră! E un câștig pentru mine... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Noi creăm 

online...nu facem doar „socializare” ieftină...Nu 

cred că se compară pusul unei poze...cu a crea 

online și a da cărți gratis...care sunt tratate de 

dumneavoastră ca niște spamuri... 

Ginger Palici: "la plesneală".  

bine spus... 

Păi, n-am cum să vă șterg, Părinte, lucrurile 

scrise la [pe] TPA uuuuuuuuuuuuuuuuimesc.  

Am întrebat, la întâmplare, pe un gnostic ce 

părere are despre TPA și mi-a replicat că e un 

amalgam de copy and paste, că nu e originalitate, 

etc.; nu s-a prins de munca toată îmbelșugând 

toate din jur... 

Păcat de reacții din acestea! 

Eu spun un "Da" mare pt. orice proiect de 

acest gen. 

Să ne trăiți! 

 

* 
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7 ianuarie 2011. Dacă v-am plictisit cu 

multul nostru...excludeți-ne
176

! Nu e nicio 

problemă... 

Ginger Palici:  

Dacă ne excludeți, 

noi tot "vă vrem”.  

 

* 

 

 
 

 

Elena Lidia
177

 (7 ianuarie 2011, ora 21. 28):  

Părinte...La mulți ani în nou[l] an...și multă 

sănătate...!!!  

noi, după ani și ani de zile...aici, într-un 

orășel de pe [malul] Mării Adriatice, Italia...în 

sfârșit am simțit sărbătorile ca acasă, datorită 

unui preot ortodox, care a doborât 

barierele...bisericii catolice și într-un spațiu mic a 

creat o mică bisericuță... 

țineam post și eu și mama...și nu aveam de 

ex[emplu] unde să ne mărturisim... 

                                           
176 Pentru că pe Facebook poți să-l elimini pe cel pe care nu îl mai vrei 

ca „prieten”.  
177 A se vedea: https://www.facebook.com/elena.avram1/.  
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să simțim sărbătorile cum trebuie... 

nu găseam..."călăuză" într-o lume diferită 

de cea din țara, unde te-ai nascut și [unde ai] 

crescut.... 

dar acum...reuniți vreo 40 [de] 

pers[oane]...sper să putem continua cu părintele 

[pe care îl avem], cu credință și luptă dreaptă 

asupra răului...și a piedicilor.... 

vă urăm să aveți un an nou...plin de 

împliniri sufletești, lumină și răbdare... 

Elena. 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Elena...și mă bucur să aud acest 

lucru...Se pare că noi, în România, dacă suntem 

mulți și degeaba...la Biserică, nu mai știm să 

prețuim comunitatea... 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă simțiți că 

sunteți una cu Sfinția sa atunci e minunat...Pentru 

că în această situație simțiți că creșteți în lucruri 

bune, în frățietate...în cunoaștere reciprocă unii cu 

alții.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

încă odată și vă dorim numai bine! O surpriză 

foarte frumoasă mărturia dumneavoastră... 

Elena Lidia: mi se părea că din ceea ce ați 

scris...vi se pare că nu sunteți ascultat sau...că nu 

împărtășesc toți cu dvs. ...dar știți cum e lumea...e 

mereu cu gândul la ceea ce e lumesc...mai mult 

zilele astea...îmi face plăcere că v-a placut...ceea 

ce v-am scris... 

Elena Lidia: eu, aici, am cunoscut români 

care s-au schimbat fff mult, au devenit ca niște 

"fiare" în goana după servici sau după bani 

obținuți ușor...aici am piedut prietenii și am 

pierdut contactul cu multe persoane datorită 

schimbărilor... 

eu, slavă Domnului, am rămas aceeași și am 

tratat cu indiferență "prostia omenească", am 

evitat situații [conflictuale] și mi-a fost mai bine 

așa... 

am trecut prin perioade de mari turbulențe 

dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut cu bine 
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peste toate, cu toate că știu că greul, într-o lume 

"egoistă", de-abia a început... 

sau e începută [lupta] de la perioada Cain și 

Abel...dar acum o simțim mai mult... 

nu resușești să te înțelegi nici măcar cu cei 

ce au același sânge ca tine...dar să mai ceri de la 

un străin să te înțeleagă... 

Dorin Octavian Picioruș: Dragă doamnă, 

aici, printre cei 205 oameni acceptați ca prieteni 

de către mine (în comparație cu cei mulți refuzați) 

sunt mulți preoți, monahi, credincioși... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu am pretenții 

întâi de la ei, de la confrații mei...și apoi de la 

dumneavoastră, o femeie credincioasă... 

Eu am bătut șeaua...ca să priceapă iepele 

mai întâi...și apoi dumneavoastră... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu știu că sunt 

citit zilnic (de către mii de oameni...)...numai că 

m-am săturat de tăcerea lor... 

Și nu vreau să mă ia cu „ce ne place ce 

scrii”...ci mă interesează să zică ceva serios, 

coerent...când tot au ceva de zis...și nu să ne 

prefacem că vorbim... 

Elena Lidia: ehhe...vă înțeleg perfect...să 

zicem că azi sunt iertați, că au fost ocupați cu 

sărbătoarea Sf. Ioan
178

....și închideți un ochi...în 

rest nu știu [ce să spun]... 

Dorin Octavian Picioruș: Dumneavoastră 

ați spus ceva cu sens astă seară...frumos...și asta 

mi-a plăcut...Așa puteau să o facă și ei. Măcar 

ei... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, o să închid 

ochii...ca să dorm...Dar mâine mă trezesc... 

Elena Lidia: mulți cred că facebook sau 

internetul în general e ceva lumesc...dar eu aici am 

cunoscut pers[oane] minunate...italieni, mai mult, 

cu care discutăm de[spre] filosofie și viață în 

general...românii, se pare, că sunt prea ignoranți... 

Dorin Octavian Picioruș:  Nu, internetul e 

ceva cu oameni (noi creăm zilnic online pentru 

oameni)...dar când vorbesc oamenii...e și mai 

                                           
178 Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie.   
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bine. Aici nu e un blog...ci un canal de 

comunicare...De aceea și enervarea mea, că nu 

comunicăm... 

Elena Lidia: și de aceea spun că vă înțeleg 

perfect...de aceea v-am și scris să vă împărtășesc 

părerea mea... 

Dorin Octavian Picioruș: Încă odată vă 

mulțumesc...și noapte bună! O bună și frumoasă 

surpriză... 

Elena Lidia: vă mulțumesc la fel și dvs. și 

familiei dvs. ...Noapte bună...iar ziua de mâine să 

vă aducă mai multe mulțumiri...sufletești.  

și [căci] toți avem...trăim cu speranța că 

mâine va fi mai bine... 

 

* 

 

Dănuț Picioruș
179

 (din Germania) [8 

ianuarie 2011]: La mulți ani! Multă sănătate, 

Părinte, mă bucur că v-am regăsit din nou aici...  

Multe succese pe toate planurile, vă dorește 

Picioruș Dănuț. 

 

 

 
 

 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule Dănuț, 

vă mulțumim frumos...și o să vă spunem o 

poveste a arborelui nostru genealogic...pe care 

dumneavoastră o puteți suplini cu ceea ce știți. 

                                           
179 A se vedea: https://www.facebook.com/DanutVonPiciorus.  
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Dorin Octavian Picioruș: În loc. Scrioaștea, 

jud. Teleorman, la 6 km de Roșiorii de Vede și la 

100 de București, unde eu m-am născut, există trei 

familii cu numele de Picioruș, în una dintre ele 

născându-mă eu. 

Dorin Octavian Picioruș: Cunoștințele mele 

despre familiile Picioruș...curg până în secolul al 

19-lea, pentru că străbunicul meu s-a născut la 

începutul secolul al 20-lea, și el și alți doi...erau 

verișori... 

Dorin Octavian Picioruș: Cele trei familii 

Picioruș din Scrioaștea sunt familiile a 3 

verișori...care, bineînțeles, că veneau dintr-un tată 

comun...dacă cei trei erau frați. Și acest tată 

comun s-a născut în secolul al 19-lea... 

Dorin Octavian Picioruș: Toți seamănă 

între ei...nimeni nu e beteag de picioare (în ciuda 

numelui de familie, care ar presupune asta) și 

bărbații sunt foarte înalți, bine 

făcuți...conformația feței dumneavoastră 

dovedindu-vă că sunteți unul de-al nostru. 

Dorin Octavian Picioruș: Adică sângele apă 

nu se face...deși, pe dumneavoastră, nu vă cunosc 

decât online...și nu știu unde v-ați născut... 

Dorin Octavian Picioruș: Interesant e faptul, 

că în Scrioaștea, bărbații, cei trei veri, au făcut doi 

dintre ei, câte un băiat și o fată...iar unul doar o 

fată... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică în secolul al 

20-lea s-au născut decât cinci inși (trei fete și doi 

băieți) din cei trei frați... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu sunt născut de 

către fiul fiului unuia dintre cei trei veri...care 

păstrează numele de Picioruș, străbunicul meu 

fiind: Stancu, bunicul: Marin, tatăl: Octavian 

Corneliu. 

Dorin Octavian Picioruș: Toți din 

Scrioaștea sunt ortodocși...niciunul nu a murit 

aiurea, ci bine...și nu au fost bolnavi de picioare... 

Dorin Octavian Picioruș: Acum vreo 10 ani 

am dorit, potrivit cărții de telefoane, să intru în 

legătură cu încă 6-7 familii, din România, care se 

numeau Picioruș. 
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Dorin Octavian Picioruș: Am sunat vreo 5 

familii, am cerut referințe...însă nimeni nu știa de 

noi...cum nu știm nici noi de ei. Însă ceva e cert: 

suntem din secolul al 19-lea în România, dacă nu 

mai demult.  

Dorin Octavian Picioruș: Și când v-am spus 

că fizionomia dumneavoastră se potrivește cu 

„tiparul” facial al oamenilor pe care îi 

cunosc...știu ce spun, numai că nu am fotografii la 

mine...ca să vă dați seama de asta...  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă doriți să îmi 

dați referințe despre ceea ce știți dumneavoastră 

despre numele dumneavoastră de familie...v-aș fi 

recunoscător...  

Dorin Octavian Picioruș: Când am sunat, 

am găsit o familie la București, una la Brașov, alta 

în județul Timiș...care se numeau Picioruș. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos...și așteptăm detalii de la 

dumneavoastră
180

! 

 

* 

 

9 ianuarie 2011. Cum începi, pe fiecare zi, 

un nou început...cu Dumnezeu... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/08

/predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-

2011/.  

 

* 

 

9 ianuarie 2011. Dr. Gianina Maria-Cristina 

Picioruș, Epilog la lumea veche (volumul 1, 

partea a 3-a): comentariu critic la poezia modernă.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/08

/epilog-la-lumea-veche-i-3/.  

 

                                           
180 Din păcate, Dănuț Picioruș nu a dorit să răspundă acestei cereri.  
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Carte apreciată de Cristina Dumitrescu, 

Brîndușa Mateș Stanciu, Elena Lidia și Narcisa 

Ungureanu.  

 

* 

 

9 ianuarie 2011. Dacă nu simți, din instinct, 

cum trebuie să vorbești cuiva...nu înțelegi nimic 

din acest interviu...de excepție...Intervievatul e de 

excepție... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/09

/parintele-petru-moga-preotul-roman-cu-care-nu-

mi-e-rusine/.  

 

Ginger Palici (Otilia Kloos):  

Cuvintele ce urmează sunt un comentariu la 

videoclipul de pe TPA Părintele Moga: preotul 

român cu care nu mi-e rușine. 

Se vede clar că părintele Moga încearcă să 

nu categorizeze, ci să vadă întregul prin parte, și 

partea prin întreg, și să meargă chiar și dincolo de 

împărțirea și despărțirea lor: ("Câți oameni, atâtea 

fericiri", deși definiția fericirii doar din punctul de 

vedere al "sufletului" lor e destul de parțială; eu 

cred că se poate merge și mai departe prin a spune 

că aflarea împlinirii abia atunci începe a se trăi 

când ajungi să intuiești cu partea de sus a inimii 

ceea ce simți ca suflet; dar e un analist fin când 

ochii săi străvăd din opacitatea din noi; începe să 

întrezărească această diversitate a realității umane 

simple abia atunci când afirmă: "aceleași 

percepții, altă trăire", dar nu merge mai departe; 

m-aș fi bucurat să știu ce vrea să spună prin 

aceasta. 

2. Pr. vede holistic și, în același timp, știe 

că nu poate articula din ce are omul ca întreg – 

aceasta o găsim la Sf. Grigore de Nisa în Viața lui 

Moise. 

3. Conștientizează că preoția, ca taină, nu e 

înțeleasă și respectată de noi. 
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4. Interesantă întâlnirea dintre pr. Arsenie 

Boca
181

 și cuceritoarea frământare a sufletului 

său! Taina sărută taina și se pleacă Izvorului 

netăinuit!  

Faptul că păr. Arsenie nu tolera să i se vină 

cu plânsete simandicoase la mărturisire
182

 

dovedește că știa de un alt secret: nu te poți 

tămădui când te savurezi și evaporezi doar ca elan 

mistuit de emoții și străfulgerări evanescente ce 

vin și revin pe aceleați căi: mergi mai departe cu 

puterea Sfintelor Taine din sânul Bisericii și  

astfel te împărtășești de partea tare a darurilor 

Duhului. Neprecupețit dar să vezi supeficialitatea 

aceasta din umanul din noi! 

5. Partea cu înmormântarea Pr. Arsenie nu 

mă surprinde: ce face altceva oare Sfânta 

Liturghie? Despre același lucru ați vorbit și Sf.-

Voastră de tataia ce v-a crescut. 

6. Comentariul cu umbrele luminoase de pe 

chipul lui Hristos apărând pe coperta "Restaurarea 

lui Hristos" (am copia) e excelent.  

Sfântul Maxim Mărturisitorul tratează 

despre voință în Ambigua și adeverește uimitor 

cum sentimentalismul te "handicapează".  

Mi-a strafulgerat prin minte și imaginea din 

poveștile românești, a împăratului care cu un ochi 

plânge și cu unul râde: ochiul sufletesc plânge, dar 

mintea, știind de numele lui Hristos și [de] taina 

mântuirii prin El, râde. Excelent! 

7. Argumentele despre învățământ, iubirea 

de copil ce te cere ca adevăr unic, faptul că 

trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi, 

autenticitatea și tăinuirea semenului în inima 

preotului la spovedanie, mersul împotriva 

generalizărilor, spontaneitatea discursului, verva 

cuvântului, totul m-a bucurat la Parintele
183

. 

8. Mulțumiri plecate. 

                                           
181 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Arsenie_Boca.  
182 La Spovedanie.  
183 Părintele Petru Moga. Despre Sfinția sa a se vedea:  

http://www.eugeniavoda.ro/ro/emisiuni/teologie/petru-moga, cât și:  

http://ziarullumina.ro/interviu/parintele-petru-moga-din-campina-

transformat-parohia-intr-o-mare-familie.  
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Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă Otilia...Da, e bine să îi punem în 

lumină pe cei cărora trebuie să le urmăm 

exemplul... 

* 

 

9 ianuarie 2011. Despre...în cine te lași, în 

ce inimă...după ce nu mai ești printre noi... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/09

/cine-te-poarta-in-el/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Articol la 

pomenirea bunicului meu Marin Picioruș...căruia, 

în fiecare an, la 10 ianuarie...îi sărbătoream ziua 

de naștere... 

 

* 

 

9 ianuarie 2011. Un utilitar gratuit pentru 

Firefox...dacă aveți nevoie să căutați un anume fel 

de fotografie... 

A se vedea:  

http://www.tineye.com/.  

 

* 

 

9 ianuarie 2011. Utilitar de la Google...care 

scurtează url-ul, httpul unei locații... 

A se vedea:  

http://goo.gl/.  

 

Elena Lidia: din păcate la mine e rețeaua 

încărcată...nu pot să văd nimic din ceea ce 

puneți...sper ca mai târziu...să-mi funcționeze 

youtube...o seară plăcută... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos... 

Dorin Octavian Picioruș: Aici, unde ați 

comentat, trebuie să apăsați pe Redirecting...de 

deasupra...pentru ca să ajungeți la pagina unde se 

scurtează httpeurile. 
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Elena Lidia: știu....câteva le-am putut 

vedea...dar nu toate....merge f. f. lent...fb azi aici... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă 

înțeleg...Important e că doriți să fim împreună 

pentru a comunica...în ciuda internetului care vă 

joacă feste...Și vă mulțumim pentru asta... 

Elena Lidia: îmi face placere...eu vă 

mulțumesc că-mi dați oportunitatea să mai învăț 

câte ceva...în ultimul timp mă atrage filosofia din 

ce în ce mai mult..... 

Dorin Octavian Picioruș: De ce filosofia...și 

nu teologia, care e începutul teologiei? 

Dorin Octavian Picioruș: începutul 

filosofiei...am vrut să spun... 

Dorin Octavian Picioruș: Vreți să studiați 

filosofia metodic...sau să cunoașteți un anume 

filosof? 

Elena Lidia: când aveam 18 ani...studiam să 

dau la teologie în bucurești dar din păcate...din 

cauza probl...financiare, să zicem, am 

abandonat...dar niciodată nu e târziu...oricum 

teologia e pe primul loc în viața mea...credința 

mea e neclintită.... 

Dorin Octavian Picioruș: Când zic 

metodic...mă refer din punct de vedere istoric, așa, 

luându-i pe fiecare în parte, pentru a le cunoaște 

viața și credințele... 

Elena Lidia: studiez...am mulți amici 

italieni, care predau filosofia și mă iau zilnic cu ei 

la "harță" din cauza ideilor...bine că ei, catolici... 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles...și îmi 

pare rău că nu ați făcut teologie...dar puteți 

recupera... 

Elena Lidia: nu în general...încep să citesc 

cărți...deși timpul e restrâns pt a studia mai 

amănunțit... 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles...Și 

filosofii romano-catolici vă pot învăța foarte 

multe lucruri importante...din problemele 

gândirii... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred... 

Dorin Octavian Picioruș: Dați-ne exemplu 

de controversă...pe care o aveți cu italienii 
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romano-catolici, pentru ca să afle și cei de aici 

cum stau lucrurile în Italia! 

Elena Lidia: de ex ei spun...unii din ei că 

trebuie să ne rugăm să trăim cât mai mult...dar de 

ce să ne rugăm să trăim mult și în păcat și de ce 

să nu ne rugăm să trăim în curăție și lumină...?!? 

Elena Lidia: sau sunt cei ce cred f mult în 

budism dar și în catolicism în același timp...dar 

cum se pot îmbina două religii așa diferite? 

înțeleg că Dumnezeu e Unul dar...budiștii cred în 

tot felul de statui ciudate...sfinți...care la părerea 

mea sunt tot la fel de ciudați...semne...poze de tot 

felul am văzut pe profi care le "adoră" ca [pe] 

niște talismane purtătoare de noroc...melodii 

ciudate...cu versuri ce se repetă continuu...și multe 

altele...ce părere aveți? 

Dorin Octavian Picioruș: Deci 

dumneavoastră ați întâlnit catolici, care îmbină 

budismul cu romano-catolicismul în viața lor...și 

în Italia talismanele sunt la modă. Sunt și în 

România... 

Dorin Octavian Picioruș: În România (cred 

că știți asta), doar cei care se ocupă de 

yoga...îmbină creștinismul cu ceva hinduism... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă ați văzut în 

Italia vreun templu hindus sau budist? 

Elena Lidia: da...Italia...e un fel de 

Babilonia...sunt veniți din toate țările lumii...și 

căsătorindu-se între ei...au adoptat religii și au 

"îmbinat", să zicem... 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles...Din 

punctul meu de vedere, budismul nu se poate 

încopcia cu niciun fel de creștinism... 

Elena Lidia: nu...n-am văzut încă niciun 

templu...dar...cum rar vezi biserici ortodoxe...cel 

puțin în centru[l] italiei, în zona...mea..cred că rar 

se vor vedea biserici de altă 

religie...interzic...vehement cei de la Roma... 

Dorin Octavian Picioruș: Lucrurile sunt cu 

totul diferite...pentru că zeitățile hinduse sunt 

avataruri ale lui Dumnezeu, niște mici dumnezei, 

pe când Sfinții noștri sunt oameni îndumnezeiți. 
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Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles: deci 

interzic alte Biserici, sunt majoritar catolici...dar 

nu mai știu prea bine ce înseamnă să fii catolic... 

Elena Lidia: adevărat grăiți...mergeam 

câteodată și în bisericile catolice...și nu 

înțelegeam cum pot să se roage stând pe bănci 

...căscând cu cartea în mână...(bine nu toți)...dar 

cu budismul nu sunt de acord nici atât...sub nicio 

formă... 

Dorin Octavian Picioruș: Noi numim 

indiferența față de religie secularism...adică o 

concepție de viață foarte relaxată în ceea ce 

privește viața religioasă. Un fel de ești ortodox 

sau catolic...dar nu te duci prea mult pe la 

Biserică și nici nu știi ceea ce se petrece pe 

acolo... 

Dorin Octavian Picioruș: Ceea ce îmi 

spuneți despre Italia...se petrece și în Grecia. Deși 

nu mulți mai știu teologia ortodoxă în Grecia...în 

profundul ei...toți se bat cu pumnul în piept că 

sunt ortodocși... 

Dorin Octavian Picioruș: La fel și în 

România...Trecem printr-o perioadă de mari 

prefaceri în rândul tinerilor și [a] celor mai în 

vârstă...pentru că toți știm ceea ce se petrece la 

TV sau pe net...dar puțini mai pun mâna pe 

Scriptură, pe Viețile Sfinților, pe slujbele 

Bisericii. 

Dorin Octavian Picioruș: Ne-am îndepărtat 

de fundamentele noastre, de ceea ce ne dădea 

profunzime, de ceea ce ne ținea în viață cu 

zâmbetul pe buze, cu poftă de viață, cu încredere 

în lucrurile frumoase...care ne făcea fideli... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă eu cred că 

lumea noastră își va găsi liniștea...dacă va încerca 

să își păstreze identitatea, însă fără lucruri 

ostentative...ci începând de la lucrurile zilnice ale 

fiecăruia și de la familia lui...Eu cred că liniștea 

începe de la colțul tău de rugăciune și de la masa 

ta de scris...sau de la computerul pe care cugeți și 

scrii. 

Elena Lidia: așa este...din păcate în ziua de 

azi...aduc la Sf. Biserică doar necazurile...pe 
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oameni...când văd că nu mai au nicio cale...atunci 

își aduc aminte... 

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat: mult 

utilitarism, pentru că vin la Biserică numai când le 

e rău... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă utilitarismul 

ăsta, foarte egoist...e pentru că nu mai văd în 

Biserică o instituție divino-umană a păcii și a 

liniștii, a frățietății...și o văd ca pe o instituție ca 

oricare alta, unde, mai mult sau mai puțin...pierzi 

timpul. 

Elena Lidia: adevărat...e o luptă grea...să-ți 

păstrezi religia și identitatea într-un tărâm diferit 

de cel cu care ai fost crescut...educat....dar ceea ce 

am învățat de la bunicii mei (Dzeu să-i odihnească 

în pace) e neclintit... 

Dorin Octavian Picioruș: pierzi timpul... 

Elena Lidia: credința...iertarea...iubirea 

semenului...pot face din fiecare dintre noi o mică 

bisericuță...și păstrată prin rugăciune și 

sfințenie....uită de egoism și de lumea 

externă...trebuie să ne gândim întâi la suflet că el 

va fi nemuritor și-apoi la trup...trupul fiind doar 

un pasaj...în această călătorie către lumină...și 

Dumnezeu... 

Dorin Octavian Picioruș: Mă bucur că vă 

păstrați credința într-o lume străină ei... 

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat, 

doamnă! Gândiți corect...pentru că vedeți ceea ce 

e important pentru toți... 

Dorin Octavian Picioruș: Când doriți să 

întrebați ceva anume, ca și acum, vă rog să o 

faceți! M-am bucurat să discut cu dumneavoastră 

printre picăturile vieții noastre trepidante. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă dorim numai 

bine și multă fericire în toate! 

Elena Lidia: vă mulțumesc...că mă 

înțelegeți...mulți spun că sunt prea...inteligentă pt 

ei...dar nu e așa...toți avem un cap să gândim cu 

el...Dzeu ne-a creat după El...după chipul și 

asemănarea Lui...și toți putem judeca și alege 

între bine și rău... 
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Dorin Octavian Picioruș: Foarte bine, 

doamnă! Trebuie să gândiți cu propria 

dumneavoastră conștiință! Și eu vă mulțumesc... 

Elena Lidia: Mulțumesc la fel...și dvs și 

familiei...!!! sper că lumea vă apreciază pt ceea ce 

sunteți...un izvor de lumină...o seară plăcută... 

 

* 

 

9 ianuarie 2011. Prețurile produselor IT și 

de telefonie din România. 

A se vedea:  

http://www.htc.com/ro/where_to_buy.aspx.  

 

* 

 

10 ianuarie 2011. Rugăciunea e viața 

noastră adevărată...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/10

/sfanta-liturghie-10-ianuarie-2011/.  

 

* 

 

11 ianuarie 2011. Coșbuc sub lupă critică...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/11

/george-cosbuc-si-traditionalismul-atipic/.  

 

* 

 

11 ianuarie 2011. Caută, downloadează, 

învață, scrie!... 

A se vedea:  

http://www.springerlink.com/humanities-

social-sciences-and-law/philosophy-of-science/. 

 

* 

 

12 ianuarie 2011. Poezia lui Goga și 

iconismul ortodox.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/12

/octavian-goga-poetul-%E2%80%9Eiconic/.  

 

* 

 

12 ianuarie 2011. Nu încurajați online pe 

oamenii cu idei fixe...și puține...pentru că vă 

urmăresc oriunde!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/12

/vindecati-i-pe-monomani/. 

* 

 

12 ianuarie 2011. TPA e prea mare...pentru 

gânduri scurte... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/12

/prea-mare/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Nu e o laudă...ci o 

realitate... 

 

* 

 

12 ianuarie 2011. Întrebarea nopții: De ce 

sunt Părintele Petru Pruteanu și Laurențiu 

Dumitru „prietenii” mei în Facebook, dacă nu îmi 

vorbesc niciodată? Să le dăm delete? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că sunt 

oameni de treabă, Părinte...dar le e teamă să nu îi 

iei iarăși la trei-păzește... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu te-au 

iertat...pentru că i-ai încondeiat în cărțile matale... 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă o să mă 

ajute să îi descopăr și mai profund...poate că o să 

scriu și de bine de ei... 

Laurențiu Dumitru
184

: Iertați-i, Părinte! 

Sunt și ei oameni și greșesc! 

                                           
184 A se vedea: https://www.facebook.com/laurentiu.dumitru.  
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Dorin Octavian Picioruș: Cei doi nu sunt 

oameni...sunt „teologi”...Teologii nu sunt 

„oameni”... 

Dorin Octavian Picioruș: Dumneavoastră îi 

cunoașteți? Ce știți despre cei doi? 

Dorin Octavian Picioruș: Eu am auzit că 

Laurențiu se crede „teolog”...iar Petru Pruteanu le 

dă la geoale la baptiști...chiar și la Cluj... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, Laurențiu e 

tare bun, ne vorbește pe gustul nostru...al 

tinerilor...  

Dorin Octavian Picioruș: Iar Părintele 

Petru, din Moldova...e cel mai strălucit teolog de 

la noi, care o să îl întreacă în emisiuni pe 

Părintele Savatie, care e cu rușii...și nu cu 

românii... 

Dorin Octavian Picioruș: Important e să ne 

avem ca frații...Toți cu niciunul și unul cu toți... 

Ginger Palici (Otilia Kloos):  

poate ca i-a apucat prigoana smeririi de 

sine 

și nu-i mai puteți scoate la mal 

cei duși, duși sunt cu malu’.  

Ginger Palici:  

pe ei nu-i mângâie să scrieți doar bine, ci la  

mai bine 

și de unde-atâta izvod de-amar de bine? 

 

* 

 

12 ianuarie 2011. Ați folosit vreodată 

antenă TV...la laptop? A se vedea:  

http://www.mediagalaxy.ro/catalog/index.js

p?categoryId=781&itemId=27991.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Asta merge și la 

laptop...și e 85 de lei...  

 

* 

 

12 ianuarie 2011. Cum stă treaba la 

americani cu...designul. Un blog cu cele mai 

diverse tendințe publicitare. 
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A se vedea:  

http://designyoutrust.com/.  

 

* 

 

12 ianuarie 2011. Un blog și mai specializat 

în publicitate... 

A se vedea:  

http://www.ibelieveinadv.com/.  

 

* 

 

12 ianuarie 2011. O a treia platformă 

online...care publicitează idei ingenioase în 

materie de construcții, ambientaluri, haine, 

produse IT etc. 

A se vedea:  

http://www.thecoolist.com/.  

 

* 

 

12 ianuarie 2011. Dacă vreți un blog cu 

mâncare: Adi Hădean e printre favoriții mei din 

România... 

A se vedea:  

http://www.adihadean.ro/.  

 

* 

 

12 ianuarie 2011. Coperți colorate sau 

desenate la cărți: o adevărată modă în Occident... 

A se vedea:  

http://www.book-by-its-cover.com/.  

 

* 

 

13 ianuarie 2011. Cărți downloadabile de la 

Liternet.ro.  

A se vedea:  

http://editura.liternet.ro/catalog/toate-

cartile.html.  

* 
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13 ianuarie 2011. Între nesimțire și 

recunoștință...Predica pentru duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/13

/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-rusalii-2011/. 

 

* 

 

13 ianuarie 2011. Wikipedia. ro a împlinit 

10 ani... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/13

/10-ani-de-wikipedia-ro/.  

* 

 

13 ianuarie 2011. O triadologie descentrată 

din cauza încercării de înlocuire a hristologiei cu 

pnevmatologia... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/13

/consecintele-triadologiei-in-cunoasterea-mistica-

la-parintele-boris-bobrinskoy/.  

 

* 

 

13 ianuarie 2011. Bultmann și încercarea 

lui de a vorbi pe înțelesul modernității.   

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/13

/experienta-eshatologica-a-bisericii-si-

demitologizarea-la-rudolf-bultmann/.  

 

* 

 

13 ianuarie 2011. Eșecul lui Rahner în 

problema vederii lui Dumnezeu, atâta timp cât 

promovează harul creat și vederea ființei lui 

Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/13

/despre-transfigurare-si-har-in-teologia-lui-karl-

rahner/.  
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* 

 

13 ianuarie 2011. Un baptist vorbind despre 

îndumnezeire... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/13

/doctrina-indumnezeirii-si-puterea-duhului-sfant-

la-teologul-baptist-robert-rakestraw/.  

 

* 

 

13 ianuarie 2011. Vasile Krivochéine: unul 

dintre editorii ortodocși ai Sfântului Simeon Noul 

Teolog... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/13

/evaluarea-teologiei-mistice-simeoniene-de-catre-

arhiepiscopul-vasile-krivocheine/.  

 

* 

 

13 ianuarie 2011. Cele 5 capitole teologice 

de astăzi...vor intra într-o viitoare carte, cel mai 

probabil... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Ideea centrală: 

una e să citești...și alta e să evaluezi critic un 

teolog, o carte, o operă... 

 

* 

 

14 ianuarie 2011. Atenția e mama 

cititorului...Adică cititorul e născut de-o mamă, 

care se numește atenție... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/14

/primavara-e-un-anotimp-simfonic/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Știri, amănunte, 

istorii...în lincurile supra. Unele au mai fost 

împărțite și aici...  

 

* 
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14 ianuarie 2011. Primul fragment din 

primul volum al „Cuvintelor duhovnicești”, 

jurnalul meu de gânduri și de rugăciune din anii 

studenției. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/14

/cuvintele-duhovnicesti-vol-i-jurnal-1999-2003-

1/.  

 

Articol apreciat de Elena Lidia și Cristina 

Dumitrescu.  

 

* 

 

15 ianuarie 2011. Când vechiul produce 

noutatea inimii... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/14

/mlr-vol-i-p-55-57-58/.  

 

* 

 

15 ianuarie 2011. Concluzii 

eminescologice. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/15

/prof-dr-nae-georgescu-concluzii-la-

eminescologie/.  

 

* 

 

15 ianuarie 2011. Aniversară la 4shared. 

Cont gratuit, de 10 giga, pentru bibliotecă online 

personală, cu acces la recomandare sau deschis...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/15

/platforma-4shared-a-implinit-6-ani/.  

 

* 

 

15 ianuarie 2011. Un film de dramă 

românească: Tache (2009). Vizionabil în Trilulilu, 

de la prietenul nostru Stelian din Covasna... 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/15

/tache-2009-efigia-dramei-romanesti/.  

 

* 

 

15 ianuarie 2011. O parte din patrimoniul 

național de carte veche, digitalizat și pentru 

download...Trei colecții magistrale... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/15

/arhivele-daco-romanica-biblioteca-digitala-

nationala-si-bcu-cluj-napoca/.  

 

* 

 

16 ianuarie 2011. Marele Dicționar 

Geografic al României înseamnă...toate 

localitățile din România la început de secol 20, cu 

diverse date despre ele...Pentru download. 4 

volume din 5. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/16

/marele-dictionar-geografic-al-romaniei/.  

 

* 

 

16 ianuarie 2011. Partea a doua din 

Cuvintele duhovnicești (vol. 1).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/16

/cuvintele-duhovnicesti-vol-i-jurnal-1999-2003-

2/.  

 

* 

 

17 ianuarie 2011. La 22 de ani...o româncă 

e cea mai bună jucătoare de handbal a lumii pe 

2010. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/17

/cristina-georgiana-neagu-cea-mai-buna-

jucatoare-de-handbal-a-lumii-in-2010/.  
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* 

 

17 ianuarie 2011. I, fragmentul 3... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/17

/cuvintele-duhovnicesti-vol-i-jurnal-1999-2003-

3/.  

* 

 

17 ianuarie 2011. O boală a ortodocșilor: 

consumismul de carte sfântă, Sfinte Moaște, 

pelerinaje, adică citesc, merg, văd, fac...dacă e util 

pentru ei, ca și când ar ști ceea ce le trebuie... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/17

/falsul-utilitarism-ortodox/.  

 

Elena Lidia: adevărat...unii cred că 

înghesuindu-se, de exemplu, [e de ajuns] doar să 

atingă sfintele moaște... 

Dar, între timp...mânând în stanga și în 

dreapta pe cei din mulțime... 

uneori te gândești că, de fapt, ei...făcând 

aceste pelerinaje...nu învață util nimic... 

doar pt a te da mare că ai fost și ai văzut și 

[ai] atins [un lucru sfânt]... 

vă doresc o saptămână luminată, Parinte.... 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

frumos, doamnă! 

Ginger Palici (Otilia Kloos):  

aceeași comoară de mii de ani [e 

Ortodoxia] 

aceeași liturghie [are]  

același duh [aceeași trăire duhovnicească]  

să nu duhnească altele pe lâng-această 

unitate-n bogății.  

 

* 

 

18 ianuarie 2011: La unii banii țin în loc de 

gânduri...Tocmai de aceea nu au prea 

multe...gânduri... 
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Ginger Palici:  

sau s-au pus prea mult la gânduri 

sau [s-au] secularizat  

am văzut undeva, prin Franța cred, un 

manifest cu oameni doritori de secularizare/ 

supurează de prea multă ecclesie.  

Dorin Octavian Picioruș: Cred...Îi doare 

capul de atâta sfințenie... 

Ginger Palici: interesant de văzut trendul de 

la Adam încoace, cu dorul după ce-a fost în 

grădină și soluția de după 

[Iar ceea ce se observă e că] renunțam la-

mpărăție
185

.  

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat...  

 

* 

 

18 ianuarie 2011. Aseară... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/17

/inaugurarea-centrului-asumptionist-

%E2%80%9Esfintii-apostoli-petru-si-andrei-din-

bucuresti-17-ianuarie-2011/.  

 

* 

 

18 ianuarie 2011. Luminarea dumnezeiască 

a serii... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/17

/dracii-confortabilitatii-eretice/.  

 

* 

 

18 ianuarie 2011. Declarația mea de avere 

pe 2011... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/18

/declaratia-de-avere/.  

 

                                           
185 La Împărăția lui Dumnezeu.  
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* 

 

19 ianuarie 2011. I. 4... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/19

/cuvintele-duhovnicesti-vol-i-jurnal-1999-2003-

4/.  

 

* 

 

19 ianuarie 2011: Pentru mine a scrie cărți 

e modul în care mă vizualizez continuu, mă 

primenesc interior pe fiecare zi. Adică un fel de 

spălat pe față zilnic... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Du-te mă d-aci că 

noi nu te credem!
186

... 

 

Mărturisire apreciată de Otilia Kloos și 

Cristina Dumitrescu.  

* 

 
 

 

19 ianuarie 2011. Dați-mi un răspuns în 

cunoștință de cauză: Câte canale TV prinde o 

antenă parabolică casnică? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Și de unde ai 

putea cumpăra una în București? 

Geo Scripcariu
187

: vreo 2.000.  

                                           
186 Și am început să mă autocomentez pentru ca să ironizez lipsa de 

reacții normale dar și reacțiile bădărane, cu care, eventual, puteam fi 

servit.  
187 A se vedea: https://www.facebook.com/geo.scripcariu.  
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Geo Scripcariu: sunt firmulițe care îți 

instalează tot sistemul pentru vreo 2-300 EUR.  

Dorin Octavian Picioruș: V-am întrebat 

pentru că eu am aflat că prinde 60.000 de posturi 

(și cu cele codate)...parabolice mai noi, mai mici, 

de apartament...și că prețurile sunt mici, după cum 

ați spus. 

Geo Scripcariu: ce vreți să faceți cu 60K?:)) 

vă trebuie 10 vieți să vedeți 10% din programele a 

10% dintre cele 60K.  

Dorin Octavian Picioruș: Le mănânc...la 

micul dejun, după miezul nopții... 

Dorin Octavian Picioruș: Numai să prindă 

atât de multe... 

Dorin Octavian Picioruș: Asta ca un 

corelativ la televiziunea online...care e tot la fel de 

scumpă ca și cea prin cablu...Prea scumpă în 

comparație cu internetul...  

Dorin Octavian Picioruș: Faptul că RCS
188

 

cere 38 de lei pe vreo 60-70 de programe...și 40 

de lei pe internet...arată că în România sunt la 

putere cei cu televizor...nu cei cu computer... 

Dorin Octavian Picioruș: Iar dacă ceva de 

genul ăsta, pentru laptop  

http://www.mediagalaxy.ro/catalog/index.js

p?categoryId=781&itemId=27991  

ar înlocui televizorul (adica o antenă pentru 

laptop), ar fi ideal pentru mine... 

Dorin Octavian Picioruș: Întrebarea 

continuă: știți un fel de antenă satelit/ parabolică/ 

ceva anume...cablată la computer sau laptop...care 

să mă facă să desființez cablul TV?  

Dorin Octavian Picioruș: Așteptăm și 

provincia...  

Geo Scripcariu: părinte, vă smintiți cu 

atâtea canale, pe bune 

Geo Scripcariu: în altă ordine de idei, aveți 

idee când e următoarea ediție a evenimentului 

Cultura bate Criza
189

, la care ar urma să fie invitat 

                                           
188 Idem: http://www.rcs-rds.ro/.  
189 Pentru că Geo Scripcariu mă văzuse la una dintre conferințe. A stat 

în fața mea.  
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coregraful francez, de origine română, Gigi 

Căciuleanu? 

Geo Scripcariu: mihăiță-tată, nu știu de 

unde ne cunoaștem. te invit să citești în ordine 

Comment-urile pentru că nu prea înțeleg ce-ți 

veni
190

 

Dorin Octavian Picioruș: Măcar să găsesc 

eu parabolică la laptop...și mai vedem...Nu mai 

știu nimic de „Cultura bate criza”.  

Geo Scripcariu: nu există parabolică de 

laptop, părinte. dar e o bună idee de business.  

Dorin Octavian Picioruș: Atunci scoate-ți 

banii pentru patent... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă dau idee și de 

parabolică la telefonul mobil, la lanternă, la 

ascuțitoare...  

Geo Scripcariu: mata ai putea aduna de-un 

IPO de pe la credincioșii din parohie 

Geo Scripcariu: da, da, am înțeles. eventual 

una cuplată direct la scoarța cerebrală :)) 

Dorin Octavian Picioruș: Ce e un IPO?  

Dorin Octavian Picioruș: Initial Public 

Offering (eng.) -- oferta inițială (.ro), mai pe 

înțeles: prima listare la bursă a unei afaceri, care 

până atunci nu fusese publică 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles...  

Dorin Octavian Picioruș: Cu afacerile nu 

stăm prea bine... 

Geo Scripcariu:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Initial_public_

offering.  

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim...  

 

* 

 

20 ianuarie 2011: Câți mistreți se vor 

împușca anul acesta la...Balcic?  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mie nu îmi plac 

mistreții...ci iepurii de ciocolată... 

                                           
190 Din greșeală, Geo Scripcariu a scris aici...ceea ce trebuia să spună 

altcuiva.   
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Dorin Octavian Picioruș: Da, ce, domnule, 

dacă Patriciu are bani...nu poate să împuște câți 

mistreți vrea mușchiul lui?!!! Ce, te oftici?!!!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu, domnule, nu 

mă oftic...ci mi-e milă de mistreți... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu sunt un 

mistreț...N-am găsit altă rimă!  

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Dați o definiție personală 

primăverii... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Traian Băsescu: 

primăvara nu-i ca toamna. 

Dorin Octavian Picioruș: Primăvara e ca 

ghiocelul: prea ingenuă încât să nu se rușineze. 

Dorin Octavian Picioruș: Primăvara e ca o 

metaforă simbolică: ascunde în ea creșterea a tot 

ce se naște.  

Elena Lidia
191

: primăvara renaștem în noi 

forme...după o lungă hibernare.... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, unii se 

transformă în libelule...primăvara... 

Elena Lidia: și alții în...porci mistreți, din 

păcate... 

Dorin Octavian Picioruș: În mistreți cu colți 

de argint. A se specifica poetul și volumul... 

Cristina Dumitrescu
192

: primăvara e viața, e 

culoare multă și emoții!  

Ginger Palici
193

: ne peut pas être sans le 

carême 

  

* 

 

20 ianuarie 2011. O ducem bine...Pentru 

că? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Furăm mult...  

                                           
191 A se vedea: https://www.facebook.com/elena.avram1.  
192 Idem: https://www.facebook.com/cristina.dumitrescu.3910.  
193 Idem: https://www.facebook.com/fotini.kloos.  
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Dorin Octavian Picioruș: Pupăm în cur...și 

ne merge bine...Adică suntem slugarnici...   

Dorin Octavian Picioruș: Profităm de criză. 

Adică facem bani pe sărăcia altora...   

Dorin Octavian Picioruș: V-ați trezit bine, 

Părinte?!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, mulțumesc 

frumos!   

Dorin Octavian Picioruș: Ce mai lucrați? 

Dorin Octavian Picioruș: Ce se mai poate... 

Marcel St. Cristea
194

:  O ducem 

bine...Pentru că?...pentru că învățăm să ne 

mulțumim cu puțin! 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Da, e o variantă 

comestibilă...Depinde cât timp...ne mulțumim cu 

puțin...pentru că puținul poate fi din ce în ce mai 

puțin... 

Marcel St. Cristea: Corect! Păi atunci, 

haideți "s-o ducem prost", însa să avem idealuri 

mărețe și îndrăznețe...pe toate fronturile! Să 

renunțăm la fragalitate și să tindem spre... 

opulență...din toate punctele de vedere! Păi nu, 

Părinte!? 

Dorin Octavian Picioruș: Da: eu zic să o 

dăm pe opulență toată ziua! Să mâncăm până 

când devenim...abatoare de carne... 

Marcel St. Cristea:...scuzați: frugalitate! 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles 

greșeala...Ceea ce nu am înțeles eu, e dacă cel din 

                                           
194 Idem: https://www.facebook.com/marcel.cristea.  
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iconul dumneavoastră, de lângă numele 

dumneavoastră...sunteți dumneavoastră... 

Dorin Octavian Picioruș: Noi o ducem 

bine...pentru că urâm...  

Dorin Octavian Picioruș: Noi nu cam 

credem în Dumnezeu...doamnă...Că de unde știți 

că există?!!! Ce-ați văzut dumneavoastră...ca să 

existe?!!!!  

Marcel St. Cristea: Iconul meu îl reprezintă 

pe Sf. Augustin...De ce? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că astfel v-

am văzut și fața (în al doilea rând)...iar (în primul 

rând) pentru că Dumnezeiescul Augustin...nu e 

repetabil... 

Marcel St. Cristea:...da, dar imitabil?!  

Dorin Octavian Picioruș: Nu mi-ați arătat 

nimic teologic până acum...pentru ca să am 

bucuria de a vă numi „un al doilea Augustin în 

plină postmodernitate”... 

Marcel St. Cristea: Părinte, nu fiți 

răutăcios! Nici n-am urmărit asta...să arăt cuiva 

că îl iubesc pe Sf Augustin! 

Dorin Octavian Picioruș: Pe mine mă 

interesează...să îmi dați ceva scris de 

dumneavoastră și nu...să îmi spuneți pe cine iubiți 

dintre Sfinți...  

Dorin Octavian Picioruș: Sau nu scrieți? 

Înțeleg că ați putea fi un romano-catolic...  

Marcel St. Cristea: De ce? Romano catolicii 

nu scriu??? Cred că vă înșelați...E lege, ca teolog, 

să scrii!??! Sunt doar diacon și îmi fac doctoratul, 

apoi...am să scriu, sper. P[ost]-s[criptum]: Sunt 

greco-catolic.   

Ginger Palici: wow, doctorii ăștia nu-și mai 

ies din piele când e vorba de scris-trăit 

Ginger Palici: eu mă duc la grădiniță să mă 

fac o doctoriță  

Marcel St. Cristea: Dacă scriam acolo k 

sunt ortodox, nu mai comenta nimeni...și pe 

deasupra mă mai și adula...Așa sunteți...unii 

[dintre ortodocși], că nu pot generaliza! 

Ginger Palici: mulțumim de prezența 

comentului 
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măcar așa nu mai murim [de curiozitate] 

Ginger Palici: păi dacă nu era nimeni la 

comentat, cum se face cu adulatul? 

Ginger Palici: se pornesc popândăii la 

adulat ortodoxește? 

hmmm 

Marcel St. Cristea: Ai stat mult până ai 

gândit asta, dnă doctor? 

Ginger Palici: eu nu cred că Pr. Picioruș e 

la vânat de adulări pontificale, în surdină, 

încopciate, etc.  

e-aici ca să vorbească, sa amintească, să 

dea drumul vocilor, inimilor  

de pildă  

uite, hai să ne gândim cum zicea varlaam
195

 

că harul e creat, că ceea ce se dă prin Fiul nu 

poate fi harul Sf. Duh, ci Ipostasul Însuși al Sf 

Duh, atunci cum de ne mai menținem în viață? 

tot Varlaam o numește și "simbol" 

păi cum, la judecată, Hristos va veni ca 

"simbol" ori "în slavă'? 

v.[ezi] pag 69 în Viața si învățătura Sf. 

Grigore Palama de Pr. Stăniloae
196

.  

Ginger Palici: nu-s doctoriță, nășească-m-ar 

sorocu’ să mă nășească, doar o suflare fără spor 

la gândit  

Marcel St. Cristea: Vedeți, puteați foarte 

bine să fi scris asta de la-nceput... 

Ginger Palici: doctoriță nu mă făcui, și-mi 

mai pusei din poftă-n cui 

dar dumneata cum de te doftoricești? 

Marcel St. Cristea:  

Eu vă rog să fiți cu stimă
197

 

Asta așa...să fie rimă, 

Nu v-am jignit și nici stresat 

Dacă nu-ncetați...eu am plecat! 

Ginger Palici: voiam să zic de doftoriceala 

la școlile alea înalte
198

 

                                           
195 Varlaam din Calabria. A se vedea:  

http://ro.orthodoxwiki.org/Varlaam_din_Calabria.  
196 A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-prof-acad-dr-

dumitru-staniloae/.  
197 Cu respect față de interlocutor.   
198 De studiile doctorale.  
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eu nu am priză la așa ceva 

n-am injectat cu nimicuța
199

, și nu plecați 

așa smerit 

îmi cer scuze de-am supărat 

Marcel St. Cristea:  

E dorința mea de a-mi continua studiile 

teologice...E rău!? Sper să reușesc, nu știu...Eu nu 

mi-am dat aere cu ceea ce fac...Priză n-am avut 

nici eu, poate doar curaj și ambiție! Nu e nevoie 

să vă cereți scuze! Nu, nu sunt supărat 

Ginger Palici: ok  

Ginger Palici: apology accepted 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Nu vrem să 

discutăm...pentru că...  

 

Dorin Octavian Picioruș: ni se văd 

cearcănele necitirii... 

Dorin Octavian Picioruș: pentru că ni se 

vede spuza nesimțirii 

Dorin Octavian Picioruș: pentru că noi 

vorbim doar cu pereții... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că eu nu 

spun lucruri decât pe bani. Am multe idei...și le 

țin numai pentru mine ca să fac bani cu ele... 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Cât de rapid comunicați 

dumneavoastră? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Eu comunic ca 

bormașina
200

... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu când țip la 

fiică-mea mă aude toată strada... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu comunic prin 

unde radar... 

                                           
199 Nu am supărat cu nimic.  
200 Adică: făcând mult zgomot.  
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Dorin Octavian Picioruș: Eu țip în urechea 

celuilalt...pe ideea că s-ar putea să nu audă prea 

bine... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu nu comunic 

pentru că nu sunt balenă...  

Dorin Octavian Picioruș: Eu tocmai pentru 

că sunt balenă...nu comunic... 

Dorin Octavian Picioruș: Pe formula: Nici 

mort nu îți spun nimic... 

Dorin Octavian Picioruș: Sau: chiar dacă îți 

spun...nu îți spun tot...pentru ca să nu fii mai 

deștept ca mine... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că dacă îți 

spun tot...te crezi Mafalda. 

Dorin Octavian Picioruș: Dar cine 

era...Mafalda?!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Un om...la urma 

urmei...că toți avem două picioare...și ceva 

unghii...până la urmă
201

... 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Un canal de socializare e 

un Facebook cu fețe, tăcute și grave, care nu îți 

spun nimic în afara faptului că tac...  

 

Dorin Octavian Picioruș: Păi tocmai în asta 

constă emanciparea de sub tutela comunistă: că 

acum poți să spui cât de prost ești tu...și nimeni să 

nu se prindă... 

Elena Lidia: nu toți au...harul de [a] 

grăi...sau dacă îl au...și nu au nimic în cap...mai 

bine să tacă...  

Dorin Octavian Picioruș: Căci eu m-am și 

gândit, în timp ce nu citeam ultima carte a lui 

[Andrei] Pleșu, că dacă cărțile se scriu de oameni 

fără coloană vertebrală...cum ar putea să existe 

cultură...dacă nu e spirit...? 

                                           
201 Pentru că aceasta e poziția minimalizării contemporane: toți sunt la 

fel, pentru că au un trup, o viață, o moarte. Însă, în esență, niciunul 

dintre noi nu e la fel ca alții. Iar unii sunt atât de diferiți de majoritatea 

oamenilor încât sunt extraordinarii lumii.  

276



Dorin Octavian Picioruș: Ba, mai mult, eu 

m-am gândit că socializarea (dacă o tot cheamă 

așa) înseamnă că e un fel de aspirator de 

aspirații...în care tot felul de nevorbiți vin aici, 

niște anonimi notorii, să spună baliverne... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că au 

timp gârlă...dacă vorbesc... 

Dorin Octavian Picioruș: Să-i impozităm și 

p-ăștia...Și p-ăia care dau smsuri toată ziua...care 

schimbă poze între ei și alte farafastâcuri... 

Dorin Octavian Picioruș: În 

comunicare...mai se și greșește...Asta e... 

Dorin Octavian Picioruș: În comunicare, va 

să zică, vorba doamnei Elena...se mai și tace... 

Dorin Octavian Picioruș: Foarte bine! Eu 

zic că e bine că domnul [Marian] Vanghelie a 

plecat în America...Că s-a dus acolo să mai tacă 

puțin...în engleză... 

Dorin Octavian Picioruș: Și până la 

urmă...când toate se termină cu bine...e bine că se 

termină... 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Restitutio Benjamin 

Fondane
202

...a primit un premiu...sau o să înceapă 

să dea premii?! Asta n-am înțeles... 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Într-o cafea de 

dimineață...chiar și neprevăzutul poate fi o idee...  

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Dacă vreți o listă cu 

nume românești „speciale”, [atunci] citiți ultimele 

15 zile (gratuit) din Jurnalul lui Paul Goma:  

 

Dorin Octavian Picioruș: Asta ca să nu se 

mai spună că preoții nu citesc
203

... 

                                           
202 A se vedea: https://www.facebook.com/INSTITUTFONDANE.  
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* 

 

20 ianuarie 2011. E deasupra Jurnalul lui 

Paul Goma...A se vedea:  

http://www.paulgoma.com/2011/01/17/jurn

al-2011-01_16-

ianuarie/?aid=1520&pid=1515&sa=1.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Doar apăsați pe 

linkul ăla lung de deasupra...În PDF...  

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Așteptăm din partea 

domnului Costion Nicolescu
204

...un cuvânt de 

ceva...numai să fie
205

... 

 

Dorin Octavian Picioruș: În era 

comunicării...totuși...eu cred că românii nu știu să 

comunice...Nu toți, bineînțeles... 

Dorin Octavian Picioruș: Mai există și 

excepții...nesemnificative... 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

Părintelui Petru Pruteanu pentru topul 10 al 

divorțurilor...care relevă faptul că 4 țări ortodoxe 

sunt primele din lume la desfăcut mariaje
206

... 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

partidului (care o fi el) că impozitează tot ce 

prinde...mai puțin se impozitează pe sine
207

! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim 

intelectualilor români și de pretutindeni, care 

primesc bani mulți...pentru cărți subțiri! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim și 

dumneavoastră pentru tăcerea atât de 

                                                                                   
203 Pentru că multora le place să audă că există preoți „proști”, 

„needucați”, care fac un păcat sau altul...dar nu le place să audă că 

există preoți cu operă literară, cu studii teologice solide, cu mare 

personalitate.  
204 A se vedea: https://www.facebook.com/costion.nicolescu.  
205 Care se afla pe atunci printre „prietenii” mei din Facebook și care 

nu a spus niciun cuvânt.  
206 Aluzie la un articol al său de pe blog. A se vedea blogul său:  

http://www.teologie.net/.  
207 Mai puțin își vede lipsurile și se autotaxează pentru ele.  
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pătrunzătoare cu care ne îmbujorați existența! 

Țineți-o tot așa! 

Dorin Octavian Picioruș: Contează că se 

termină...  

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Câtă teologie cunoașteți? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Hai, bă, nene...ne 

iei cu teologia de pe 20 ianuarie?!!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Trăiască domnul 

Costion Nicolescu!... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu sunt ateu... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu am citit vreo 

două cărți...când eram mai mic... 

Dorin Octavian Picioruș: De cine? 

Dorin Octavian Picioruș: Important e când 

se termină cu bine... 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Cel mai bine e să fii neam 

prost... Pentru că... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Te doare în 

spatele blocului de ceilalți... 

Dorin Octavian Picioruș: Și când îți vine să 

îi dai în m. mamii lor...înseamnă că poate dura și 

două luni...  

 

Cuvinte apreciate de Cristina 

Dumitrescu
208

.  

 

* 

 

20 ianuarie 2010. De obicei, carnea de oaie 

e mai bună decât...carnea de porc... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt de acord! 

 

                                           
208 A se vedea: https://www.facebook.com/cristina.dumitrescu.3910.  
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* 

 

20 ianuarie 2011. Comunicarea...e mama 

enervării... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Mai bine decât să 

îți dai arama pe față...îți pui arama la poartă... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu sunt de părere, 

am citit niște studii, că cel mai greu e să 

gândești...De aceea prefer un mec puișor...cu 

glazură de ceapă... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu chiar și cu 

țelină...pentru că țelina îți mărește inteligența 

„sexuală”...Așa am auzit... 

Dorin Octavian Picioruș: Du-te mă d-

aci!...Eu mănânc țelină de mic copil...și tot 

impotent sunt!... 

Dorin Octavian Picioruș: Poate că ești 

impotent...mental, Gicuș, mamă! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă rog frumos: 

civilizația e mama disperării! 

Dorin Octavian Picioruș: Ei, nu-i nimic: 

până te însori o să-ți treacă! 

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că până 

mori...n-o să-ți treacă? 

Dorin Octavian Picioruș: Contează și un 

semnul întrebării...la o adică... 

Dorin Octavian Picioruș: Bă, tu ai auzât 

cântecul ăla: Ești cel mai prost din capul școlii
209

! 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu a avut 

note bune la școală...d-aia se enervează așa rău... 

Dorin Octavian Picioruș: Și ce dacă ai note 

bune la școală...Că acu’ e bine să fii borfaș...că 

ăia are bani... 

Dorin Octavian Picioruș: Important e că e... 

Dorin Octavian Picioruș: Că de n-ar fi nu s-

ar mai povesti... 

Dorin Octavian Picioruș: Da...și eu am 

auzit: o să ne mai taie nu știu ce din salarii...că 

cică ar fi foarte mari...exagerat de mari... 

                                           
209 Aluzie la cântecul lui Ombladon:  

http://www.youtube.com/watch?v=7j2xTbV3XLk.  
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Dorin Octavian Picioruș: Lasă, mă, noi să 

fim proști! 

Dorin Octavian Picioruș: Și ce dacă nu ai ce 

mânca?! A murit cineva de foame?!!! Arată-mi-l 

mie?!! 

Dorin Octavian Picioruș: Important e că noi 

comunicăm...când lumea s-a răcit la sentiment... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, ce bine e când 

comunicăm...când lumea s-a răcit la intelect... 

Dorin Octavian Picioruș: Asta nu înseamnă 

însă că un bidon de furadan
210

...rezolvă 

problema... 

Dorin Octavian Picioruș: Care problemă?!!! 

Dorin Octavian Picioruș: E adevărat: care 

problemă?! 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Câte fire de iarbă sunt pe 

planeta pământ? 

 

Dorin Octavian Picioruș: E o frământare a 

mea...din timpuri...îndepărtate... 

Dorin Octavian Picioruș: O altă problemă: 

cei cu capul mai mare gândesc mai mult sau mai 

puțin? 

Dorin Octavian Picioruș: Se spune că dacă 

ai ochi albaștri...ești securist...Eu n-am crezut-o 

p-asta...deși mi s-a confirmat de mai multe ori... 

Dorin Octavian Picioruș: O altă problemă: 

cum îți dai seama că ai devenit...„doamnă”? Adică 

ce ți se petrece? Vezi ceva? Visezi ceva noaptea? 

Mănânci ceva dulce? 

Dorin Octavian Picioruș: Și mai am o 

problem: dacă unii au „sânge albastru”...cum arată 

cei care „au sânge roșu” sau măcar verde? 

Ovidiu Stanciu
211

: bună ziua, 

eu nu sunt de acord cu femeile care te corectează: 

"ba, pardon, domnișoară". cred că fac confuzie 

între o adresare politicoasă și una de curtoazie. 

                                           
210 Otrava cu care s-a sinucis Mădălina Manole.  
211 A se vedea: https://www.facebook.com/ovidiu.stanciu.  
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altfel spus, cum zicea cineva, "domnișoară te 

naști, doamnă devii". 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu cum să fac 

să devin...o doamnă, domnule Ovidiu? Că 

întrebarea mea e asta: De ce eu nu sunt doamnă? 

Dorin Octavian Picioruș: Poate pentru că 

am ochii verzi...  

Dorin Octavian Picioruș: O altă întrebare: 

ce te face să fii atât de patriot...încât toată lumea 

să înțeleagă că te doare în fund de țara ta? 

Dorin Octavian Picioruș: Sau: dacă un 

salariu european e un salariu flămânzibil în 

România...de ce germanii mănâncă mai bine? 

Ovidiu Stanciu: nu știu domnule 

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că aici 

discutăm lucruri de un înțeles general...  

Dorin Octavian Picioruș: Deci e o problemă 

de literă mare...de aceea nu sunt doamnă... 

Dorin Octavian Picioruș: E bine și așa...deși 

bărbații (așa am auzit) nu iubesc femeile cum 

trebuie. Sunt niște răi, niște ratați...nu știu de 

dragoste deloc... 

Ovidiu Stanciu: într-un fel da, e vorba de o 

literă mare dacă e pusă la început de substantiv 

propriu. 

cât privește zvonurile despre bărbați au 

trecut și pe la urechea mea. culmea e că problema 

e în mâinile celor care se plâng. 

Dorin Octavian Picioruș: Și pentru că e în 

mâinile lor, ale celor care se plâng...eu zic să le 

tăiem mâinile la bărbați...ca să se învețe minte... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că bărbații 

sunt vai de mama lor... 

Dorin Octavian Picioruș: De aici rezultă că 

și bărbații au o...mamă, nu?! 

Ovidiu Stanciu: să li se taie mâinile ca să se 

adauge la lista de defecte și că sunt 

neîndemânatici. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, nu știu să 

pună nicio priză...în funcțiune... 

Dorin Octavian Picioruș: Niște 

dilăi...Mănâncă mâncarea soțiilor degeaba... 
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Dorin Octavian Picioruș: Că mai auzi câte-o 

dragoste zicând: O, că nu mai te văd mort 

odată...ca să răsuflu și eu! Deeee, iubirea! 

Dorin Octavian Picioruș: Acu, și cu iubirea 

asta e o problemă: dacă iubești mult...mori de 

tânăr... 

Dorin Octavian Picioruș: De aceea iubirea 

ponderată...sau cea deloc, pe interes...te 

profituiește mai mult...Adică e mai profitabilă...  

Ovidiu Stanciu: iubirea ponderată e o 

sintagmă asemănătoare cu "aproape gravidă". 

și nu cred că se moare din asta fiindcă locul în 

care o depozităm nu e limitat. trece prin stomac 

dar nu rămâne acolo. 

Dorin Octavian Picioruș: Mie îmi place 

„aproape gravidă”...E sinonimă cu sintagma: 

„aproape sănătoasă” sau „aproape domnișoară”... 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. E o noutate faptul...că 

domnul Bogdan Ioan Stârceanu e la nivel 

online...La mulți ani! 

 

Dorin Octavian Picioruș: De fapt, nu 

contează cât de lung ai părul
212

... 

Dorin Octavian Picioruș: M-am umplut de 

comunicare de azi-dimineață până acum... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu cred că 

domnul Răzvan Exarhu
213

...mă citește! Refuz să 

cred... 

  

* 

 

20 ianuarie 2011. Scrii mai repede...decât 

gândești? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu...ai o 

problemă...  

 

                                           
212 Aluzie la cântecul Vinovații fără vină, al trupei Pasărea colibri: 

http://www.youtube.com/watch?v=7GXR2IVraWo.  
213 Și el...unul dintre tăcuții mei „prieteni” de Facebook.  
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* 

 

20 ianuarie 2011. Din satul 

Ciocănitoarea...președintele unui stat european a 

primit un ropot de aplauze. De ce?! Pentru că li s-

a promis (dar nu li s-a dat) o cameră de luat 

vederi...cu care să se filmeze la voie bună sau la 

joc. 

 

Dorin Octavian Picioruș: Rugăm pe cei 

interesați de detalii...să nu ne mai bată la cap...cu 

cererea de detalii... 

 

Cuvinte umoristice apreciate de Cristina 

Dumitrescu.  

 

* 

 

20 ianuarie 2011. De ce ți-ai făcut cont pe 

Facebook? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru ca să agăț 

fraieri... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că e la 

modă...și nu aveam cu cine pierde timpul... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că am vrut 

să-mi trag
214

 niște prieteni celebri... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că am 

mușchi... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că nu 

aveam cu cine să mă cert... 

Dorin Octavian Picioruș: Habar n-am de 

ce... 

Dorin Octavian Picioruș: De fapt nu 

contează cât de lung ai părul...Chiar nu 

contează...Poți să ți-l faci roșu...sau să te chelești 

în cap... De fapt nu contează... 

Dorin Octavian Picioruș: O să îmi tai contul 

de aici...pentru că mi-a trecut... 

 

* 

                                           
214 Cu sensul de: să-mi fac.  
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20 ianuarie 2011. „Comunicarea” vine de la 

latinescul „communio” iar „socializare” vine de la 

latinescul „societas”. Iar dacă tu nu ai comuniune 

cu nimeni...și nici nu ești un om social...cum ai 

vrea să știi ce să faci cu tine?! 

 

Dorin Octavian Picioruș: De fapt sunt 

propriul meu stăpân...Fac ce vreau cu pielea 

mea...Chiar mă și bronzez... 

 

* 

 

20 ianuarie 2011. Vă anunțăm 

respectuos...că sunteți în plin experiment 

CIA...dacă citiți acest mesaj. EI vor să vadă cât de 

rapizi sunteți în a depista erorile de gândire, de 

orientare, de meticulozitate, de profunzime... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Ce dinți albi are 

figură ăsta alabastru?!!!!!  

 

* 

 

20 ianuarie 2011. I. 5...Să revenim la lucruri 

„de comentat”...Știu că dumneavoastră sunteți 

niște oameni profunzi...Aici e de comentat! Citiți 

și comentați din experiența dumneavoastră 

duhovnicească! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/20

/cuvintele-duhovnicesti-vol-i-jurnal-1999-2003-

5/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: E o pierdere de 

timp...să scrieți cărți pentru noi...Părerea mea... 

 

* 

 

21 ianuarie 2011. El a murit...În spatele lui 

n-a rămas nicio lacrimă... 
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George Spaiuc
215

: N-a ramas nicio lacrimă 

dupa moartea Lui, întrucît dupa moarte a venit 

Învierea, Invierea care a șters toate lacrimile și a 

adus bucuria supremă. Hristos a înviat! 

Dorin Octavian Picioruș: Numai că în 

spatele lui (fără majusculă), a celui fără familie, 

fără ajutor...n-a plâns nimeni...și nici nu 

plânge...pentru că ne vedem doar morții noștri... 

Dorin Octavian Picioruș: El a murit...L-au 

îngropat vecinii...  

Dorin Octavian Picioruș: O să i se 

dărăpăneze mormântul... 

Ginger Palici:  

nu cred 

s-a mutat piatra 

 

* 

 

21 ianuarie 2011. Insistența în rugăciune 

este expresia dragostei mari pentru Dumnezeu. 

Predica de duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/21

/predica-la-duminica-a-31-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

21 ianuarie 2011. Dorin Octavian Picioruș: 

Da bere nu dați, Părinte?!!!  

Dorin Octavian Picioruș: Eu zic că și 

ultimul număr din Playboy ar fi bun...Părerea 

mea! 

Dorin Octavian Picioruș: Deocamdată doar 

predica...Masa și dansul altădată... 

Ginger Palici: făr’ de dans, nu intru-n joc 

Dorin Octavian Picioruș: Atunci...vă oferim 

un dans clasic, preclasic, o sârbă, un jazz, o 

halviță... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică ce are omul 

prin curte...  

 

                                           
215 A se vedea: https://www.facebook.com/spaiuc.george.  
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* 

 

21 ianuarie 2011. I. 6...Despre cum să te 

rogi și să gândești toate în fața lui Dumnezeu... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/21

/cuvintele-duhovnicesti-vol-i-jurnal-1999-2003-

6/.  

 

* 

 

21 ianuarie 2011. Primul capitol din primul 

volum al seriei noastre de cărți numită: Studii de 

Teologie Dogmatică Ortodoxă... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/21

/creatia-lui-dumnezeu-in-dogmatica-sfantului-

atanasios-parios/.  

 

* 

21 ianuarie 2011. Al doilea capitol al 

aceleiași cărți... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/21

/credinta-nadejdea-si-dragostea-la-sfantul-isaac-

sirul/.  

* 

 
 

Otilia Kloos 
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Dorin Octavian Picioruș: Statul degeaba...te 

lasă lefter de Rai... 

Ginger Palici
216

 (Otilia Kloos): și te papă 

burtușit fiind 

Dorin Octavian Picioruș: Adică borțos... 

Ginger Palici: da, uitasem de borțos 

E frumos, da e borțos 

rimează 

sau ce-i frumos can be borțos 

crenelează din materia cenușie 

nu știu de poți spune asta 

probabil poți spune îți căptușești din 

"averea " neurologică cu saturated fat 

Ginger Palici: nu-i de glumă, parinte, cu 

statul  

Ginger Palici: Tatăl lucrează și Eu lucrez 

Ginger Palici: nu știu cum e-n greacă 

Ginger Palici: dar trebuie să fie un prezent 

etern 

Dorin Octavian Picioruș: Statul degeaba e 

un prezent continuu...dar în România... 

Dorin Octavian Picioruș: E In. 5, 17: Tatăl 

Meu până acum lucrează, după cum și Eu lucrez... 

Dorin Octavian Picioruș: „Lucrează” sau 

„muncește”...și în ambele cazuri e vorba de „un 

prezent mediu”, ceva care nu are corespondent la 

noi nici măcar în perfectul simplu oltenesc 

Ginger Palici: ergo, probabil, de la 

ergonomie 

Ginger Palici: "după cum" trebuie să se 

refere la aceeași ființă 

Ginger Palici: n-am gasit "pâna acum"  

Ginger Palici: de când, de-o veșnicie? 

Dorin Octavian Picioruș: Da, ergazome l-a 

dat pe ergonomie... 

Ginger Palici: e ceva ce nu pricep 

dar textule trebuie lăsat așa 

Ginger Palici: textul, corectare 

Dorin Octavian Picioruș: „Până acum” e 

varianta mea pentru „cago” (cai ego). 

Ginger Palici: aha 

                                           
216 Idem: https://www.facebook.com/fotini.kloos.  
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Ginger Palici: păi "kai" e conjuncția și 

Dorin Octavian Picioruș: Da, și Eu 

muncesc, ca și Tatăl...adică sunt dinamic din veci 

și pentru veci...  

Ginger Palici: ce frumos 

Dorin Octavian Picioruș: Da, e conjuncția...  

Ginger Palici: dinamicul e pentru lumea 

creată 

Ginger Palici: dar văd că funcționează și-n 

alte lumi 

Dorin Octavian Picioruș: Ăsta e adevărul 

expus acolo...pentru că Fiul vorbește despre 

relația Lui cu Tatăl...care e în afară de timp... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu: dinamicul 

creat a venit din dinamismul divin, din faptul că 

Dumnezeu e viu...și nu mort... 

Ginger Palici: deci din relaționare, din 

faptul Întrupării   

Ginger Palici: din faptul că Se identifică cu 

noi 

Dorin Octavian Picioruș: Nu! Lumea e 

creată de un Dumnezeu viu și pentru asta a 

imprimat lumii viața Lui...de la începutul 

existenței creației.  

Dorin Octavian Picioruș: Dinamismul lui 

Dumnezeu e harul Său. 

Ginger Palici: atunci de ce a trebuit s-

așteptăm atâta prin Vechiul Testament 

Dorin Octavian Picioruș: Harul e viața 

Lui...Și de aceea vorbim de Dumnezeu care 

lucrează din veci... 

Ginger Palici: atâta drum și cale prin 

deșert? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că nu eram 

proprii comuniunii cu El... 

Ginger Palici: erau profeții însă 

Dorin Octavian Picioruș: Parțial, da...erau 

proprii... 

Dorin Octavian Picioruș: Sfinții Profeți erau 

proprii Lui pentru că au putut să Îl vadă extatic... 

Ginger Palici: deci o pregătire 

Dorin Octavian Picioruș: Ei au trăit o fază 

intermediară spre vederea Lui întrupată... 
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Ginger Palici: deci au potrivit din lipsa 

celor ce doreau să-L vadă dar nu puteau? 

Ginger Palici: sau plinit, scuze 

Ginger Palici: atunci de ce atâta răbdare de 

la El cu tembelicele alocuțiuni de la toate 

denominațiunile religioase acum? 

Ginger Palici: împărțire a Neîmpărțitului, 

sfârtecare eretică? 

Ginger Palici: îmi vine să m-apuc de plâns 

ca Sf. Efrem Sirul 

să intru-n pământ 

Ginger Palici: cum se zice 

Dorin Octavian Picioruș: Nu mai 

funcționează aici...am deschis alt topic... 

Ginger Palici: [din] ceea ce scrieți în 

Cuvinte[le] duhovnicești
217

 [se vede că] insista[ți] 

mult pe plânsul de sine 

Dorin Octavian Picioruș: A revenit... 

Ginger Palici: adică altfel nu se poate 

ca să poți cădea 

Ginger Palici: să nu mai ai de unde cădea 

când suntem în fața Judecății  

Dorin Octavian Picioruș: Da, insist pe 

rugăciunea și vorbirea cu Dumnezeu în acea 

carte...care a fost vorbirea mea de atunci... 

Dorin Octavian Picioruș: Când s-a fărâmat 

aici topicul doream să vă spun că Sfinții Proroci 

au avut vedenii, care depășeau cu mult starea 

celor din vremea lor. 

Dorin Octavian Picioruș: Iar răbdarea lui 

Dumnezeu ne depășește... 

Ginger Palici: nu știu însă de ce nu le 

găsesc în Jurnal 

Ginger Palici: cred că-s în lată perioadă, tb 

să mă uit 

Ginger Palici: altă, scuze 

                                           
217 Otilia Kloos se referă la cartea mea, în mai multe volume, dintre 

care, la nivel online, am publicat două:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/12/cuvintele-duhovnicesti-

vol-1/  

și  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/26/cuvintele-duhovnicesti-

vol-2/.  
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Dorin Octavian Picioruș: M-ați întrebat de 

ce nu găsiți rugăciune...în Jurnalul meu de 

scriitor? 

Ginger Palici: da, se vede mult, nu numai că 

depășeau starea altora, ci îi depășea și pe ei 

Ginger Palici: nu, de ce nu găsesc formatul 

de rugăciune ca-n Cuvinte[le duhovnicești]... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, îi depășea și 

pe Sfinții Proroci...pentru că vedeniile lor erau 

profetice, vizau viitorul... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că în 

Jurnal am vrut să spun una...iar în Cuvintele 

duhovnicești, care sunt tot jurnal...am vrut să spun 

altă parte despre mine...trecând altele cu 

vederea... 

Ginger Palici: un comentariu fidel al 

Sfinților Prooroci pe unde [găsesc]? la Facere știu 

că are Sf. Ioan Hrisostomul 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt mulți Sfinți 

Părinți din Orient și Occident care au comentarii 

la cărțile vechitestamentare...dar trebuie traduse... 

Ginger Palici: aha/ am înțeles 

Jurnalul, arhitectură a eului ce îmbărțișează 

arhitectonicul alterității, nu mai spun de simțirea 

Lui 

Ginger Palici: îmbrățișează, scuze 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt mai multe 

cărți ale mele, care trebuie citite într-un anume 

fel...și apoi înțelegeți motivațiile, pentru ce unele 

sunt așa...și altele altfel... 

Ginger Palici: da, din pricina frumosului 

care vine tot de la El, de la harul Lui, cum 

spuneați mai sus 

Dorin Octavian Picioruș: Acum, eu am 

editat câteva...din toate...de aceea [tot ce am 

publicat până acum] nu are prea mult 

sens...Trebuie să mai așteptați să mai editez alte 

30-40 cărți...ca lucrurile să se lege... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

pentru că am discutat...Nu vreau să vă mai 

obosesc... 

Ginger Palici: abia pot ține piept cu ceea ce 

deja aveți, plus că ar trebui să mai fac multe 
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haltere până cuprind ce spune D-na preoteasă în 

critica literară scrisă.  

Ginger Palici: sunt la bibliotecă la Century 

College 

Ginger Palici: îl aștept pe Paul să termine 

cursurile la 2 

Ginger Palici: apoi plec la servici 

Dorin Octavian Picioruș: Ne bucurăm 

pentru toate... 

Ginger Palici: mi-a făcut plăcere deosebită 

Ginger Palici: sărut mâna 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred...și nu vă 

putem înțelege greutățile... 

Ginger Palici: n-am greutăți 

Ginger Palici: doar ponoase de păcate 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu vă sărut 

mâna...și vă doresc tuturor multă bucurie și pace! 

Dorin Octavian Picioruș: Ba da, aveți! 

Dorin Octavian Picioruș: Avem și noi 

păcate... 

Ginger Palici: Toate cele de la Domnul 

Ginger Palici: salutări calde D-nei preotese 

Dorin Octavian Picioruș: Sunt bucuros că 

am vorbit...Numai bine! Mulțumim frumos... 

 

* 

 

21 ianuarie 2011. Ortodoxia cuiva...începe 

cu teologia sistematică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/21

/hristologia-sfantului-ioan-damaschin-conform-

dogmaticii-sale-1/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Adică nu poți 

presupune că ești „ortodox”, fără să știi „teologie 

ortodoxă”. 

 

* 

 

22 ianuarie 2011. De azi: despre memorie, 

comunism, istorie, sociologie a moravurilor... 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/22

/mirel-banica-interviu-radio-22-ianuarie-2011/.  

 

Ginger Palici: am să mă uit/ nu știu cine-i  

 

* 

 

22 ianuarie 2011. Distincții teologice: fire, 

ipostas/ persoană, unire ipostatică, perihoreză... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/22

/hristologia-sfantului-ioan-damaschin-conform-

dogmaticii-sale-2/.  

 

* 

 

22 ianuarie 2011. Cuvintele duhovnicești 

(vol. 1), partea a 7-a... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/22

/cuvintele-duhovnicesti-vol-i-jurnal-1999-2003-

7/.  

* 

 

23 ianuarie 2011. Ortodoxia românească 

din Occident.  

A se vedea:  

http://www.apostolia.eu/.  

 

* 

 

23 ianuarie 2011. Vă dăm un premiu 

consistent...dacă spuneți un lucru interesant...într-

un comentariu fascinant! 

 

Idee apreciată de Petre Valeriu Daniel
218

.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Spre exemplu, vă 

dăm...câte[va] mii de cărți gratuite... 

Dorin Octavian Picioruș: Bă, ne doare capul 

de atâtea cărți! 

                                           
218 A se vedea: https://www.facebook.com/petre.valeriudaniel.9.  
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Dorin Octavian Picioruș: Era vorba de 

„câteva mii”...de cărți...în primul comentariu... 

Dorin Octavian Picioruș: Sau: o vacanță în 

interiorul omului...prin niște file video năucitor de 

frumoase...Dacă nu vă plac oamenii, interiorul 

lor...vă dăm din alea cu peștii oceanelor... 

Dorin Octavian Picioruș: Un al treilea 

premiu: o rugăciune pentru dumneavoastră... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică numai să 

scrieți un comentariu mirobolant...atât de 

fascinant...pe cât de interesant... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu se 

poate...deloc-deloc?????!!!!!  

Dorin Octavian Picioruș: Asta e...Eu am 

încercat...  

Dorin Octavian Picioruș: Atunci trimiteți-

mă la cel mai bun comentariu personal al 

dumneavoastră pe care l-ați făcut pe Facebook... 

Dorin Octavian Picioruș: Înseamnă că nu 

aveți Facebook...Am înțeles... 

Dorin Octavian Picioruș: Concluzie: nu 

există comentarii fascinante pe Facebook, toți vor 

să primească...pentru că nu au de dat nimic... 

Laura Ana-Maria Bostan
219

: vrrrrrrrrrrr, 

djjjjjjj, dtz dtz dtz, vrooouaauu, etc. 

Dorin Octavian Picioruș: De când mergeți 

pe munți, domnișoară Laura, se pare că ați învățat 

dialectul păsărilor...Eu mă gândeam la comentarii 

non-onomatopeice... 

Laura Ana-Maria Bostan: adică nu la un 

potop de onomatopee într-un/ şi un pustiu de idei. 

înţeleg....dar un comentariu fascinant/ peren 

trebuie să fie mult mai uşor de scris. din această 

cauză îi voi lasă pe alţii să încerce 

Dorin Octavian Picioruș: Eu mă așteptam în 

primul rând de la dumneavoastră, o tânără atât de 

impunătoare în materie de exprimare... 

Laura Ana-Maria Bostan: atunci adaug 

notița despre păsări pe care am postat-o acum 

ceva vreme...nu de alta, dar dacă tot se pare că mă 

plimb prin codru și le cunosc graiul. Așa...  

                                           
219 Idem: https://www.facebook.com/sarnthillaurwen.  
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"Încep dis-de-dimineață, la ceasul al treilea, 

și până la ceasul al nouălea nu se m...ai opresc. La 

ceasul al nouălea se potolesc puțin, abia apoi 

pleacă să caute mâncare, căci trebuie să-i 

hrănească pe cei mici…  

Apoi iarăși cântă. Pe ele nimeni nu le mână 

să cânte. Doar cântă. Dacă le ascultă cineva sau 

nu, ele tot cântă… Iar noi – încruntați, cu nasul pe 

sus. Nu avem chef de cântat, nu avem chef de 

nimic.  

Trebuie să luăm exemplu de la păsări. Sânt 

întotdeauna vesele. Iar noi? Nouă mereu nu ne 

convine ceva. Și ce ne deranjează, de fapt? La 

drept vorbind, nimic. Nu-i așa?" (Tadei).   

Nu e un comentariu propriu/ original/ 

excepțional...e doar frumos scris de Tadei și 

merge dat mai departe. Toate cele bune 

Dorin Octavian Picioruș: Vedeți că se 

poate!...Nu degeaba sunt eu prieten cu 

dumneavoastră: cunoașteți păsările și îmi dați și 

mie pontul...Mulțumim frumos!... 

Laura Ana-Maria Bostan: trebuie să 

corectez: "nu se mai opresc" 

Laura Ana-Maria Bostan: Mulțumesc și eu! 

Ginger Palici: ramânem la cum suntem 

comentariile ajută, caci mai mișcă din ce-i 

stătut și neexprimat 

 

* 

 

23 ianuarie 2011. De ce fluturii de iarnă 

sunt frumoși... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/23

/fluturii-din-oglinda/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Despre 

fapte...întrebări...posibile răspunsuri la anul și la 

mulți ani... 

 

* 
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23 ianuarie 2011. Prima scrisoare a 

Sfântului Ieronim, adica prima piesă din 

Traduceri patristice (vol. 4).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/23

/sfantul-ieronim-marturisitorul-scrisoarea-1-catre-

inocentiu/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Despre 

martirizarea și învierea unei femei, învinuită că e 

„adulterină”...în secolul al 4-lea d. Hr.  

 

* 

 

23 ianuarie 2011. A doua scrisoare a 

aceluiași... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/23

/sfantul-ieronim-marturisitorul-scrisoarea-a-2-a/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: În fața conștiinței 

monahale... 

 

* 

 

23 ianuarie 2011. The Big Bang 2011, cu 

Banderas, primul film al lui 2011 deja piratat în 

România... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Are 7 subtitrări... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică românul 

știe engleză de când e el mic...și de aceea traduce 

la greu... 

Dorin Octavian Picioruș: O replică din film: 

fiecare are în debaraua lui un secret, o 

perversitate...pe care vrea să o ascundă... 

Dorin Octavian Picioruș: Ideea filmului: 

caută diamantele și o femeie...care i-ar fi scris 

unui condamnat pe viață...timp de 5 ani. Însă în 

loc de o femeie...un om de știință, 

sociopsihopat...scria scrisorile... 

Dorin Octavian Picioruș: Unul din primii 

50 de bogați ai lumii vrea să vadă cum fuzionează 
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particulele la fără o secundă viteza luminii...Are 

loc un experiment eșuat...care nu se termină cu o 

gaură neagră, în care se scufundă pământul...ci cu 

o dragoste în trei... 

Dorin Octavian Picioruș: Banderas...și cu 

două fete...rămân cu diamantele, mașina...și viața 

înainte...Însă filmul se termină când trebuia să 

înceapă... 

Ginger Palici: au! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu vă plac 

femeile, doamnă! Sunteți misogină!... 

Ginger Palici: așa se pare 

 

* 

 

23 ianuarie 2011: Haideți să facem un 

interviu cu toată lumea! Eu pun 

întrebările...dumneavoastră răspundeți când vreți 

și cum vreți...numai adevărul să fie.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Prima întrebare: 

Ce fel de oameni sunteți? 

Elena Lidia: păcătoși...dar buni la suflet... 

Dorin Octavian Picioruș: Cât de buni la 

suflet? 

Dorin Octavian Picioruș: Motoul 

dumneavoastră în viață? 

Dorin Octavian Picioruș: Adică: ideea ce vă 

împinge înainte... 

Elena Lidia: probabil...nu într-atât încât să-

mi dau viața pt. altul... 

Dorin Octavian Picioruș: De ce nu?! 

Elena Lidia: nu s-ar merita...cu cât faci mai 

mult bine...la o persoană..."umană"...cu atât ești 

răsplătit cu rău din partea lui
220

... 

Dorin Octavian Picioruș: Greșit...Cu cât 

faci mai mult bine cu atât ești mai spațios... 

Elena Lidia: păi...asta fac mereu aici....dar 

rămâne așa spațios și greu spațiul ăla după 

deluzione
221

...că doare...rău... 

                                           
220 Dar dacă îi facem rău...ne va răsplăti cu bine?  
221 Se referă la cuvântul italian delusione = dezamăgire.  
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Dorin Octavian Picioruș: Ce fel de dragoste 

v-ați dori: una fără niciun lucru aiurea...aseptică 

sau una cu de toate?  

Dorin Octavian Picioruș: Deci dragostea e o 

problemă insolvabilă...Trecem la alta: De ce ni se 

pare grea viața?! 

Elena Lidia: dragoste...depinde care e 

înțelesul [cuvântului]....[dragostea e] mai mult 

respect și înțelegere și...comunicare... 

Cătălin Maier
222

:  Pentru că nu suntem 

dispuși să trăim sub povara greutăților. Nici chiar 

[atunci] când știm că greutățile primite cu bucurie 

și demnitate creștină sunt mântuitoare. 

Elena Lidia
223

: viața e grea pt că...încurcăm 

noi străzile...așa ne place să ne-o complicăm 

singuri... 

Luiza Veisa
224

: Viața ni se pare grea pt că 

nu trăim conectați cu Dumnezeu. Noi doar citim 

despre Dumnezeu, învățăm despre El, ne și rugăm 

Lui, dar marea majoritate nu ne conectăm [cu El].  

Dorin Octavian Picioruș: De unde știm că 

nu ne conectăm cu Dumnezeu? De ce încurcăm 

străzile? De ce vorbim doar în metafore despre 

ceva mult mai simplu?...  

Dorin Octavian Picioruș: Ce fel de greutăți 

avem noi...de le simțim insurmontabile?  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă e o iluzie 

faptul că noi suferim, că ne e greu? Dacă doar ne 

prefacem că e greu...?  

Dorin Octavian Picioruș: Bine, nu vreți pe 

asta...O altă întrebare: Ce vă bucură pe lumea 

asta? Ce vă face să vă simțiți foarte bine?  

Elena Lidia: greutatea cea mai mare în ziua 

de azi...Banii...fără ăștia...material nu poți trăi... 

Luiza Veisa: Când nu iubim pe Dumnezeu 

și pe toată creația Lui. Lipsa noastă de iubire este 

un zid/ o ușă închisă între noi și El și atunci nu 

suntem conectați cu Dumnezeu. 

                                           
222 A se vedea: https://www.facebook.com/catalin.maier.7.  
223 Idem: https://www.facebook.com/elena.avram1.  
224 Idem: https://www.facebook.com/luiza.veisa.  
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Dorin Octavian Picioruș: Mă refeream la 

greutățile interioare...Ce e atât de greu...în 

noi...pe care nu-l putem trece, traversa? 

Elena Lidia: fiul meu...e cea mai mare 

bucurie...a ochilor mei... 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles...și 

sunt de acord, doamnă Luiza... 

Dorin Octavian Picioruș: Foarte 

frumos...fiul... 

 

 
 

Elena Lidia: interior...secretul...am secrete 

ce le țin în mine...chiar dacă confesate la preot...în 

fața lui Dumnezeu...în biserică...dar rămân secrete 

ce macină... 

Dorin Octavian Picioruș: Secretele sunt de 

netrecut? 

Elena Lidia: ehe...cred că da...rămân 

înăuntrul tău și te macină...îți vine să le urli...dar 

știi că vor face rău...celorlalți...și le ții în 

continuare în tine... 

Dorin Octavian Picioruș: Secretele sunt 

niște amintiri, niște gânduri...trei cuvinte...Ți-e 

greu să le porți sau ți-e greu să le admiți în tine? 

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că mulți 

nu vor să admită/ să accepte o parte din trecutul 
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lor...și nu vor să se împace cu el...pentru că nu vor 

să accepte ce au ajuns din cauza lui. 

Elena Lidia: poate...amândouă...mai greu e 

să știi că ai facut ceva...rău și totuși nu 

regreți...dar, da, rămân amintire... 

Dorin Octavian Picioruș: De acord...  

Dorin Octavian Picioruș: De ce vă 

împlinește fiul dumneavoastră? Prin ce anume? 

Elena Lidia: prin faptul că există...e sănătos 

și-mi dă bucurii...satisfacții...prin faptul că e 

printre primii la școală...și vezi...că ceva creat de 

tine...din tine...sânge din sângele tău....îți zice...Te 

iubesc, mamă...cea mai mare...fericire pe pământ 

...cred că e faptul că devii mamă...  

Luiza Veisa: Greutățile interioare...să 

respectăm poruncile lui Dumnezeu în totalitate. Să 

credem în făgăduințele Lui (fericirile). Și cred că 

pt marea majoritate a oamenilor este foarte greu 

să creadă în harul lui Dumnezeu.  

Și spun asta pt că mulți cred că există "un" 

Dumnezeu (Cineva care ne-a creat și Care ne 

veghează de sus), dar nu cred în existența unui har 

divin. 

Dorin Octavian Picioruș: Ce știți 

dumneavoastră, doamnă Luiza, despre harul lui 

Dumnezeu? Cum l-ați simțit și de ce? 

Dorin Octavian Picioruș: Trec prin fiul 

dumneavoastră și ceva din gândurile 

dumneavoastră, doamnă Lidia?  

Elena Lidia: normal...probabil...el este 

..."viitorul meu"...el duce mai departe tot ce a 

învățat de la noi...părinții, bunicii....noi, 

"învățători morali"....cel puțin încercăm să-l 

ducem pe calea cea dreaptă...  

Dorin Octavian Picioruș: Nu, nu, 

nu!...Întrebarea mea e aceasta: simțiți că crede 

ceea ce credeți și dumneavoastră? Că gândește 

aidoma dumneavoastră? 

Dorin Octavian Picioruș: Trecem la alta: Ce 

faceți de obicei...când sunteți triști? 

Elena Lidia: dacă vă referiți la credința în 

Dumnezeu...da...la fel de mult ca mine...dar în 

mod mai inocent ca mine... 
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Elena Lidia: dar la fel ca mine...nu cred că 

va gândi niciodată ca mine...fiecare individ...e 

diferit de celălalt. nici gemenii...nu gândesc la 

fel... 

Elena Lidia: când sunt tristă...ascult 

muzică...dacă e un motiv important de a fi 

trist...poate și plâng...descarc energiile negative... 

sau...rugăciunea....este cea mai mare 

consolare...mă rog să mă ilumineze...pt ceea ce 

sunt tristă...dacă are vreun motiv să fiu sau nu 

[tristă]... 

Dorin Octavian Picioruș:  Mă bucur foarte 

mult de ceea ce îmi spuneți...Și mă regăsesc în 

cuvintele dumneavoastră...  

Luiza Veisa: Iertați-mă de întârziere. Nu 

sunt vrednică să știu prea multe... 

Povestea mea este tare lungă... 

O să încerc în cateva cuvinte să răspund la 

întrebări. 

Știu că mi-am atins multe vise în plan 

financiar și nu mă mulțumea acea stare de fericire 

(de împlinire a visului material), știu că am căutat 

pacea interioară în multe filosofii și nu eram 

satisfăcută de ceea ce mi se oferea. 

Vreo doi ani chiar am avut îndrăzneala să 

țin în casa mea/ camera mea obiecte feng shui
225

 

(copacul prosperității, amulete, clopoței, peștișori) 

lânga cele bisericești (icoane, candelă) cu scopul 

de a avea armonie în casă și nu am avut. 

Ba, dimpotrivă, am fost afectată multe nopți 

de coșmaruri. 

În perioada respectivă corespondam cu 

maica Siluana Vlad
226

.  

Lucram cu dânsa la seminarul: Să ne 

vindecăm iertând (www.sfintiiarhangheli.ro).  

Și mi-am spus: "am două variante: ori mă 

duc la psiholog (să văd care e cauza acelor 

coșmaruri), ori mă duc la preot". 

Am ales să mă duc, mai intâi, la preot, din 

următoarele motive: toate coșmarurile aveau 

legătură cu biserica, preoți, eram amenițată cu 

                                           
225 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Feng_shui.  
226 Idem: http://maicasiluana.blogspot.ro/.  
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moartea, și cel mai decisiv motiv: nu puteam să 

mă închin sau să rostesc Tatăl nostru când mă 

trezeam. 

Așa am început să merg des la părintele de 

la biserica de lângă bloc... 

La început doar stăteam de vorbă, apoi cu 

binecuvântarea duhovnicului meu, care este mult 

mai departe de noua locuință, am început să merg 

la spovedanie lunar. 

Anul trecut, de Sf. Paști, am primit prima 

Împărtășanie după 12 ani, și din acel moment m-

am simțit...greu de explicat în cuvinte.  

Am simțit bucuria care mă facea să mă simt 

vie, am simțit o pace, care era mai mult decât îmi 

imaginam eu.  

Am simțit că am găsit ceea ce căutam. 

M-am simțit copleșită de atâta Iubire și de 

atâtea răspunsuri primite.  

Simt, după cum spunea P.[ablo] Picasso:            

"Eu nu caut, eu găsesc".  

Ca și trăiri, să fiu un pic mai clară, mă 

regăsesc în cele ale lui Valeriu Gafencu.  

În privința gândurilor multe, multe care 

veneau și mă tulburau, m-a ajutat rugăciunea 

inimii. 

Cu mulți ani în urmă, pt a-mi mai liniști 

gândurile care mă enervau (și acum înțeleg de ce 

mă enervau: judecam oamenii), m-a învățat cineva 

să număr în gând. Și așa am făcut! 

Apoi, fără să-mi dau seama, gândindu-mă 

că și așa nu prea stau eu să mă rog, am început să 

zic "Doamne, miluiește-mă!".  

Deci fără să am habar [că mă rog] și 

oarecum fără să mă gândesc la sensul cuvintelor, 

eu ziceam rugăciunea inimii. Acum, nu doar spun 

această rugăciune, [ci] simt că o și trăiesc. 

Dorin Octavian Picioruș: Uluitor de 

minunat, doamnă Luiza! Minuni mari... 

Mulțumim foarte mult!  

 

* 
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23 ianuarie 2011. Zăpada de România 

începe să se dezghețe...Aviz amatorilor...iubitori 

de mâzgă pe stradă...sau de apă în bocanci... 

 

* 

 

24 ianuarie 2011. Articolul de la miezul 

nopții!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/23

/adevarul-cu-care-fugi-in-brate/. 

 

Dorin Octavian Picioruș: Lincuri care vă 

duc spre oameni... 

 

* 

 

24 ianuarie 2011. Când oamenii își aleg 

prezentul pentru viitor...Despre unirea de la 1859 

pe înțelesul românilor... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/24

/unirea-de-la-1859-si-oamenii-ei/.  

 

* 

 

24 ianuarie 2011. Scrisoarea a 28-a a 

Sfântului Augustin către Sfântul Ieronim. Prima 

trimisă lui Ieronim și în care îl mustră pentru un 

fragment din comentariul său la 

Galateni...arătându-i totodată ce înseamnă un 

prieten adevărat: cel care te dorește îndreptat din 

erori...și nu te lingușește ca să dormi pe-o 

ureche... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/24

/sfantul-augustin-al-hipponei-scrisoarea-a-28-a-

catre-sfantul-ieronim-marturisitorul/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Despre acrivia 

traducerilor patristice...și despre cum vezi, de 

departe, pe oamenii de conștiință, pe oamenii lui 

Dumnezeu. 
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Traducere apreciată de Laura Ana-Maria 

Bostan.  

 

* 

 

25 ianuarie 2011. Scrisoarea a 29-a a 

Sfântului Augustin. Atmosfera Bisericii Ortodoxe 

din Africa la sfârșitul secolului al IV-lea d. Hr., 

despre petreceri orgiastice în Postul Mare și 

despre cât de greu se dezrădăcinează obiceiurile 

rele dintr-o societate creștină...nu păgână... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/25

/sfantul-augustin-al-hipponei-scrisoarea-a-29-a-

despre-obiceiul-rau-neindreptat-la-vreme/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Cu aceleași 

metehne ne luptăm și azi: adică cu beții, 

desfrânări, nesimțire...în rândul creștinilor... 

 

* 

 

25 ianuarie 2011. Mărturia lui Hașdeu 

despre exorcismele ortodoxe din Transilvania... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/25

/despre-rugaciunile-de-exorcizare-in-trecut/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Sașii și ungurii, în 

vechime, veneau la preoții ortodocși pentru 

exorcizare... 

 

* 

 

25 ianuarie 2011. Alocuțiunea de ieri a 

Patriarhului României. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/25

/despre-unirea-principatelor-romane-dupa-152-de-

ani/. 

 

* 
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25 ianuarie 2011. Pentru download din 1 

februarie 2011...Detalii în articol... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/25

/al-doilea-volum-din-antologia-general-

philosophy-de-constantin-noica/.  

 

* 

 

25 ianuarie 2011. A treia parte și ultima a 

hristologiei Sfântului Ioan Damaschin... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/25

/hristologia-sfantului-ioan-damaschin-conform-

dogmaticii-sale-3/.  

 

* 

 

25 ianuarie 2011. Vă așteptăm cu 

răspunsuri, domnule Dănuț Picioruș...despre 

istoria familiei dumneavoastră și despre numele 

comun. 

 

* 

 

25 ianuarie 2011. Doamna Otilia Kloos a 

acceptat un interviu cu noi...și el e în derulare pe 

timp nedeterminat. Când o fi gata...îl edităm la 

nivel online... 

 

Ginger Palici: hi, hi, abia am reușit să dau 

de diacritice 

tot cu ajutor de la TPA... 

 

* 

 

25 ianuarie 2011: Salam de biscuiți, de 

post...dacă ceva discuții nu avem... 

A se vedea:  

http://retetelemamei.wordpress.com/2011/0

1/17/salam-de-biscuiti-2/.  
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Cristina Dumitrescu
227

 apreciază lincul.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Apreciați 

mâncarea de post...sau faptul că, în loc de 

discuții...tac despre mâncare? 

Cristina Dumitrescu: fără discuție, citim cu 

plăcere despre orice scrieți, chiar dacă, de cele 

mai multe ori, nu intervine dialogul...  

Dorin Octavian Picioruș: Adică o să tot 

mor...așteptând să vă aud glasul... 

Ginger Palici:  

merge și mâncarea 

deocamdată să mă gândesc cum e și cu 

gospodăria asta 

de vă faceați gurmand, chef erați
228

.  

 

* 

 

26 ianuarie 201. Alegerea lui Dumnezeu și 

consimțirea noastră la ea.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/26

/problema-alegerii-o-realitate-apartinand-

exclusiv-lui-dumnezeu-sau-o-lucrare-sinergica/.  

 

* 

 

26 februarie 2011. Sfântul Botez coboară în 

noi harul dumnezeiesc...lacrimile curățitoare de 

patimi sunt „lacrimile pocăinței” sau „al doilea 

Botez perpetuu”, care trebuie să ne însoțească în 

toată viața noastră. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/26

/sfantul-botez-si-botezul-lacrimilor-la-sfantul-

simeon-noul-teolog/.  

 

* 

 

                                           
227 Idem: https://www.facebook.com/cristina.dumitrescu.3910.  
228 Cu sensul: dacă ați fi scris despre mâncare...ați fi avut o audiență 

mai mare.  

306

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/26/problema-alegerii-o-realitate-apartinand-exclusiv-lui-dumnezeu-sau-o-lucrare-sinergica/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/26/problema-alegerii-o-realitate-apartinand-exclusiv-lui-dumnezeu-sau-o-lucrare-sinergica/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/26/problema-alegerii-o-realitate-apartinand-exclusiv-lui-dumnezeu-sau-o-lucrare-sinergica/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/26/sfantul-botez-si-botezul-lacrimilor-la-sfantul-simeon-noul-teolog/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/26/sfantul-botez-si-botezul-lacrimilor-la-sfantul-simeon-noul-teolog/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/26/sfantul-botez-si-botezul-lacrimilor-la-sfantul-simeon-noul-teolog/
https://www.facebook.com/cristina.dumitrescu.3910


27 ianuarie 2011. Triadologia Sfântului 

Ioan Damaschin (prima parte)...sau ce știm și ce 

nu putem cunoaște niciodată despre Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/27

/sfantul-ioan-damaschin-vorbind-despre-prea-

sfanta-treime-in-dogmatica-sa-1/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mai pe scurt: 

cunoaștem despre Dumnezeu numai pe cele pe 

care El Însuși ni le-a revelat, ni le-a făcut 

cunoscute prin Sine și prin Sfinții Săi. 

 

* 

 

27 ianuarie 2011. Bancnote românești de la 

1853 încoace...(Pagină în Facebook eliminată). 

 

* 

 

27 ianuarie 2011. Cu ocazia zilei de naștere 

a pastorului baptist Marius David Cruceru 

(împlinește 40 de ani mâine) îi dorim la mulți ani 

și mult spor în toate! 

 

* 

 

27 ianuarie 2011. Cele mai grele lucruri se 

fac foarte ușor...numai că trebuie să le intuiești 

sensul. 

 

Dorin Octavian Picioruș: Când înțelegi 

pentru ce, din ce motiv faci sau ai făcut un lucru 

anume înțelegi cât de bun sau mai puțin bun a fost 

el. Pentru că ceea ce contează în definitiv e cum 

percepi ceea ce ai făcut și faci în viața ta. 

Cristina Dumitrescu: și unele lucruri ușoare  

atât de mult le complicăm și devin atât de 

grele... 

* 

 

28 ianuarie 2011. Triadologia, partea a 2-

a... 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/28

/sfantul-ioan-damaschin-vorbind-despre-prea-

sfanta-treime-in-dogmatica-sa-2/.  

 

* 

 

28 ianuarie 2011. Nesimțirea nu e o virtute, 

averea ilicită nu înseamnă prosperitate...și odată 

cu milostenia omul începe să fie normal în 

relațiile cu oameni, simțit la modul profund, 

abisal...ca Zaheu din Evanghelia de duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/28

/predica-duminicii-a-32-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Adică despre 

lucruri care se pot face și se fac...fără să suni cu 

goarna în fața ta, fără să ai prea multe școli sau o 

profesie prea sofisticată... 

Ginger Palici: Părintele Schmemann 

menționa în Jurnalul scris de soția sf-sale că-i 

împotriva trimiterilor masive a oamenilor la mare; 

și alătura cumva, nu-mi mai amintesc pagina, dar 

se răzvrătea cumva împotriva acestei mentalități 

prin urmarea unei rețete foarte simple: să fii, timp 

de zece ani, un slujbaș oarecare la nu știu ce bancă 

fără de renume, să îți duci viața liniștit, fără 

temeri, simplu, fără să cârtești, să îți plătești chiria 

acolo unde te afli, să dai ce ai de prisos, după ce ai 

terminat cu cheltuielile personale, celor lipsiți, și 

dacă, după acești 10 ani nu ți-ai găsit liniștea, n-o 

vei mai găsi niciunde: liniște în harul Sfântului 

Duh: acest aspect din urma îl subliniază în fiecare 

zi trăită de Părintele, vede bucuria și blândețea 

harului în tot ce-l înconjoară și-l întristează felul 

în care ne bălăcim în noroiul de jos fără să vedem 

ce-i de partea cealaltă a lucrurilor. 

Ginger Palici: how does anyone do "search" 

in TPA? 

I've tried it today, no way I can find that 

engine/ thanks 

308

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/28/sfantul-ioan-damaschin-vorbind-despre-prea-sfanta-treime-in-dogmatica-sa-2/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/28/sfantul-ioan-damaschin-vorbind-despre-prea-sfanta-treime-in-dogmatica-sa-2/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/28/sfantul-ioan-damaschin-vorbind-despre-prea-sfanta-treime-in-dogmatica-sa-2/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/28/predica-duminicii-a-32-a-dupa-rusalii-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/28/predica-duminicii-a-32-a-dupa-rusalii-2011/


I was looking for Irenee de Lyon
229

, for 

kerygme, tradition et heresie 

Gianina Maria-Cristina Picioruș: Dacă 

folosiți Firefox ca browser, doamnă Otilia, 

opțiunea de căutare e pe partea dreaptă...alături 

de semnele publicitare. Cărțile noastre le găsiți în 

CV-ul Părintelui Dorin, cu legătură spre fiecare în 

parte... 

Gianina Maria-Cristina Picioruș: În Internet 

Explorer, spre exemplu, nu apare partea dreaptă a 

platformei noastre. 

 

* 

 

29 ianuarie 2011. Triadologie, 3. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/29

/sfantul-ioan-damaschin-vorbind-despre-prea-

sfanta-treime-in-dogmatica-sa-3/.  

 

* 

 

29 ianuarie 2011. Raportarea la Sfânta 

Împărtășanie a Sfântului Simeon Noul Teolog, ca 

umplere de dor spre persoana divino-umană a 

Domnului. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/29

/sfanta-impartasanie-la-sfantul-simeon-noul-

teolog/.  

 

* 

 

29 ianuarie 2011. Sfântul Ambrozie al 

Milanului despre facerea lumii. Trebuie să vedem 

chipul lui Dumnezeu ca extins la întregul om...și 

nu doar la suflet... 

                                           
229 Se referea la traducerea mea din Sfântul Irineu, pe care am 

publicat-o în două volume. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/03/sfantul-sfintit-mucenic-

irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-1/ și  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23/sfantul-sfintit-mucenic-

irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-2/.   
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Consecința devalorizării trupului: o asceză 

care maltratează trupul și nu înțelege că trupul se 

transfigurează prin harul lui Dumnezeu care 

coboară din suflet în trup... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/29

/sfantul-ambrozie-al-milanului-despre-facerea-

lumii/.  

 

* 

 

29 ianuarie 2011. 4 lucruri de știut... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/29

/abuz-de-incredere/.  

 

* 

 

29 ianuarie 2011. Ce se petrece în Egipt 

acum... 

A se vedea:  

http://english.aljazeera.net/watch_now/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Al Jazeera în 

direct... 

 

* 

 

29 ianuarie 2011. Sacramentologia 

existentă în mărturiile Sfinților Apostoli.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/29

/sfintele-taine-in-didahia-sfintilor-apostoli/.  

 

* 

 

30 ianuarie 2011. Are blog... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/30

/varujan-vosganian-vorbind-despre-scrisul-

online/.  

 

Ginger Palici: foarte spontan,  
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accentul pe i 

avem nevoie de astfel de originalitate 

Dorin Octavian Picioruș: Da, același lucru 

am iubit și eu la această filă video: spontaneitatea 

intimă...Adică un mod de a vorbi celuilalt, care te 

face să te simți prieten... 

 

* 

 

30 ianuarie 2011. În special despre Tainele 

îmbisericirii noastre... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/30

/sfintele-taine-in-teologia-sfantului-nicolae-

cabasila/.  

* 

 

30 ianuarie 2011. Mai se nimeresc și lucruri 

bune...dacă căutați cu atenție în forum... 

A se vedea:  

http://romania-inedit.3xforum.ro/.  

 

* 

 

30 ianuarie 2011. Despre de ce nu poți 

vorbi de actul sexual la modul general...și despre 

faptul că intimitatea conjugală e întotdeauna 

unică...și se formează pe baza alegerilor 

personale... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/30

/intimitatea-e-o-problema-teologica/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: O scrisoare 

online... 

Ginger Palici:  

5 condiții esențiale subliniate de Sherrard; 

1. cei doi să știe la ce s-au înhămat, în 

sensul conștientizării desăvârșirii la care sunt 

chemați 

2. sexuality and sacred reality of the other 

3. unirea dintre ei tb să cuprindă toate 

aspectele ființei lor 
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4. împlinirea cu adevărat a reciprocității 

acestor nivele (fizic, emoțional, intelectual, 

spiritual) 

5. credincioșie totală (Christianity and 

Eros, Limni, Greece, 2002, p. 89).  

Dorin Octavian Picioruș: Cu totul de acord, 

doamnă Otilia! Sacralitatea vieții, conștientizarea 

vieții ca dar sfânt de la Dumnezeu, te face să 

înțelegi și sfințenia matrimoniului, a 

căsătoriei...fără de care relațiile sexuale sunt 

numai expresii animalice și nu gesturi de 

dragoste, de tandrețe... 

Dorin Octavian Picioruș: De aceea, multe 

dintre certurile casnice, din familie, pornesc 

tocmai de aici: de la lipsa de cinste reciprocă, de 

la neatenția față de celălalt și de la o perspectivă 

egoistă asupra relației, care nu prețuiește jertfa 

pentru soț. 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă te scoli să 

dai un pahar de apă soției la miez de noapte sau 

dacă soția îți scoate cizmele din picioare, când vii 

acasă, acest fel de gesturi se numesc „dragoste 

jertfitoare”, dragoste care se uită în primul rând 

spre celălalt...și nu: spre sine... 

 

* 

 

30 ianuarie 2011. După ceaiuri...și siropuri 

de la Plafar... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/30

/sirop-de-la-plafar/.  

 

* 

 

31 ianuarie 2011. Desene animate în limba 

română. Reviste. Pentru download... 

A se vedea: http://www.donald-duck.ro/.  

 

* 

 

31 ianuarie 2011. Domnitorii Țării 

Românești de la 1200 și până la Cuza. 
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A se vedea:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_domnilor

_%C8%9A%C4%83rii_Rom%C3%A2ne%C8%9

9ti.  

 

* 

 

31 ianuarie 2011. Se face cald în inimile 

noastre, se face cald ca o îmbrățișare... 

 

* 

 

31 ianuarie 2011. Studii de Teologie 

Dogmatică Ortodoxă (vol. 1), adică a 50-a carte 

TPA la nivel online, gratuită și pentru download... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/31

/studii-de-teologie-dogmatica-ortodoxa-vol-1/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Adică prețul 

bucuriei costă bani, muncă, timp, dăruire, 

onestitate. 

 

Carte apreciată de George Spaiuc.  

 

* 

 

31 ianuarie 2011. Cei mai ieftini ochelari 

din mijlocul Bucureștiului: se fac într-o mică 

locație, pe bulevard, între magazinul Unirea și 

magazinul Cocor. Cu 100 de lei și ceva 

beneficiezi de ochelari în câteva zeci de minute... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Adică îți alegi 

ramele care îți plac, prețul e pe ele...și dioptriile 

sunt nimica toată pe lângă rame... 

Ginger Palici: aici
230

 e invers 

Ginger Palici: se uită la nu știu ce aparat, și 

te taxează pe dioptrii 

                                           
230 În America.  
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Dorin Octavian Picioruș: Mai pe scurt: în 

România punga costă 1.000 de dolari...iar 

cașcavalul 50 de cenți... 

Dorin Octavian Picioruș: Înțeleg... 

Ginger Palici: românii țin la vestido 

Dorin Octavian Picioruș: Da, au importat și 

românii aparatul acela american, care stabilește 

dioptriile după fundul ochiului. Privești ca la 

microscop... 

Ginger Palici: țâfnos, da[r] frumos 

Dorin Octavian Picioruș: Adevărat. 

Ginger Palici: cred că știți asta de la studiul 

acela despre vedere
231

 

mi-amintesc 

Dorin Octavian Picioruș: Nu! Știu de la 

privitul atent la ce se poartă...Aceea e o carte, în 

lucru, în două volume...la care încă lucrăm... 

Ginger Palici: aha 

Ginger Palici: îmi place mult cum ați legat 

studiile în noul volum de dogmatică
232

 

Dorin Octavian Picioruș: Am fost atent la 

cât costă...și la cum se produce consultația 

oculară...fără să mă intereseze pentru carte... 

Ginger Palici: detaliat 

Dorin Octavian Picioruș: Au fost scrise ca 

volum de la început...trebuiau publicate în 2005... 

Dorin Octavian Picioruș: De aceea sunt și 

volumul 1... 

Ginger Palici: dați-mi și mie din energia 

voastră de lucru 

Dorin Octavian Picioruș: Simplu: te 

gândești mai întâi de toate la Dumnezeu, la 

rugăciune și la scris...și apoi la altceva... 

Dorin Octavian Picioruș: Și așa scrii enorm 

de mult...pe fiecare zi și pe fiecare an... 

                                           
231 Se referă la cartea mea A vedea și a fi văzut. De la privirea 

contextuală şi fixaţia vizuală la contemplarea creației şi vederea lui 

Dumnezeu.  

Proiectată în două volume și din care am editat online volumul 1. Se 

poate downloada de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/16/a-vedea-si-a-fi-vazut-vol-

1/.  
232 Se referă la o altă carte a mea. La aceasta:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/31/studii-de-teologie-

dogmatica-ortodoxa-vol-1/.   
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Ginger Palici: am cumpărat de la români 

ceva cu aparatul rapid de citire, dar când să 

folosesc aparatul, n-am mai reușit 

le-am scris înapoi, dar nu mi-au răspuns 

Dorin Octavian Picioruș: Nu știu despre ce 

e vorba... 

Ginger Palici: am uitat cum îl cheama pe  

proful ăla de la Iați 

o să vă trimit numele 

Dorin Octavian Picioruș: Vă ajuta să citiți? 

Dorin Octavian Picioruș: Cursul de citire 

rapidă? 

Ginger Palici: nu, îți dau tehnici de citire 

rapidă/ da, cursul 

Dorin Octavian Picioruș: Da, am 

înțeles...Se practică peste tot în București acest 

curs, alături de balet, dans, yoga, instrumente 

diverse... 

Dorin Octavian Picioruș: Curs de gătit, de 

cântat, de dansat, de spionat...Dacă vreți să 

reveniți în România...aveți măcar cursuri... 

Ginger Palici: în fine, tb să mă rog mai 

mult, cum ziceți/ de revenit, nu mă mai primesc 

ăia, că de unde să-mi pitrocească limba? 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred... 

Dorin Octavian Picioruș: Trebuie să te 

trezești gata de muncă...ca să scrii zilnic... 

Ginger Palici: mă bucur mult că am de unde 

învăța 

să-i spuneți d-ei preotese
233

 că o să învăț 

mult de la d-ei 

Dorin Octavian Picioruș: Tocmai am văzut 

știrile: a adormit ÎPS Bartolomeu Anania
234

! 

Ginger Palici: Aoleo, părinte, Dumnezeu 

să-l primească 

Dorin Octavian Picioruș: Da... 

Ginger Palici: Să-l ierte! 

Dorin Octavian Picioruș: Da... 

Ginger Palici: a muncit mult la Biblie 

                                           
233 Soției mele.  
234 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Anania.  
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Dorin Octavian Picioruș: E adevărat...A 

adormit la 17 și ceva ora României, în această 

seară... 

Ginger Palici: Dumnezeu să-l numere cu 

drepții! 

Dorin Octavian Picioruș: La 19, pardon... 

Ginger Palici: aici e 1:49 după-amiază
235

 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred... 

Ginger Palici: poate se transmite 

înmormântarea cumva 

Dorin Octavian Picioruș: Vă aștept primul 

răspuns la interviu
236

...în format Word...  

Dorin Octavian Picioruș: Cred că da... 

Ginger Palici: ok/ deci în formatul trimis 

Ginger Palici: tb să plec, Părinte, la servici, 

rugați-vă și pentru noi, păcătoșii 

Dorin Octavian Picioruș: Da, în 

Word...corectat, pentru ca fiecare pasaj să ajungă 

la locul lui...și, la final, totul să fie pentru 

publicare...  

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu să ne 

ajute, doamnă!  

 

* 

 

1 februarie 2011: Rămâne opera...și 

adâncirea ei... 

 

 
 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/31/ips-

bartolomeu-anania-neinlocuibilul-care-a-fost-

printre-noi/.  

                                           
235 În America de Nord.  
236 Pe atunci lucram împreună cu Otilia Kloos la cartea de interviuri 

pe care am scris-o împreună: Bucuria vine de departe.  

Care se poate downloada de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/21/bucuria-vine-de-departe-

2011/.  
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Gherasim Justin: Ne va lipsi aici...dar îl 

avem în ceruri...și de acolo ne va ridica la el. Întru 

adevăr...vrednica lui pomenire! 

 

* 

 

1 februarie 2011. Plăcintă cu brânză și 

mărar. Rețetă tradițională...  

A se vedea:  

http://www.adihadean.ro/2011/01/placinta-

codreneasca/. 

 

* 

 

1 februarie 2011. Dacă Îl întâmpini pe El 

mereu...știi să întâmpini online și față în față și pe 

cel pe care l-ai înțeles din cele citite și văzute la 

el... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/01

/predica-la-intampinarea-domnului-2011/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Adică: atunci 

când îl vei pe stradă...să nu te faci că te uiți la 

ceas...sau vorbești la telefon...ci intră cu el în 

vorbă, pentru că Părintele Dorin Picioruș se va 

bucura să vorbească cu tine...dacă ai înțeles de ce 

scrie și ce scrie... 

Dorin Octavian Picioruș: O aluzie...la 

comunicare...și nu la „a mă opri pe stradă”... 

Ginger Palici: vorbim, Părinte, vorbim, 

că doar nu suntem în sălbăticie 

credeam că venirea Lui ne-a scos din ea 

Bună dimineața! 

s-a dus ÎPS Bartolomeu, ce taină mare că 

ne-nmormântam iîainte de-a-L vedea pe Cel 

Nevăzut 

ce obidă și cu pământul din noi  

mulțumim de predică,  

sper s-o fi citit mai mulți 

ne-aduce în simțiri 

interesantă și expresia asta cu „vino-ți în 

simțiri” 
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Dorin Octavian Picioruș: A adormit cu 

puțin înainte de 2 februarie, ziua în care a devenit 

monah... 

Dorin Octavian Picioruș: Și după Sfinții trei 

ierarhi...ÎPS Bartolomeu având o evlavie mare 

față de Sfântul Ioan Gură de Aur... 

Ginger Palici: Sfântul a vorbit până la 

refuz,  

cu timp și fără timp 

Dorin Octavian Picioruș: Când ne trimiteți 

primul răspuns? 

Ginger Palici: acuma lucrez [la el] 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim... 

Ginger Palici: la word
237

 

Dorin Octavian Picioruș: Da... 

Ginger Palici: numi spuneți mulțmim nainte 

de-a-l trimite 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru 

încurajare... 

Ginger Palici: mooor/ bine 

sarutmâna 

Dorin Octavian Picioruș: Pot să vă 

descurajez cu aceeași grație...Doar știți asta...Însă 

acum încerc să vă descopăr... 

Dorin Octavian Picioruș: Așteptăm, 

doamnă Otilia! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc...Am 

editat și v-am trimis textul... 

Ginger Palici: am ajuns acasă 

stați că mă uit 

mă gândesc că-i și mai și decât originalul 

de-aia mi-e și frică să mă uit 

azi fac mâncare la copii 

apăi să văd ce legume pt pr Irineu
238

 

curățenie, cred, și simb
239

 îl ia pe Sf-Sa de 

la  

aeroport 

n-a văzut-o pe mămica
240

 de 10 ani de zile 

                                           
237 Pentru că fiecare ne-am scris bucățica de carte, eu întrebările și ea 

răspunsurile, direct în Wordul cărții.  
238 Părintele Irineu Curtescu era așteptat în America de către nepoata 

lui, adică de Otilia Kloos, cea cu care discut aici.  
239 Nu știu dacă Simb e un nume de bărbat sau e vorba de sâmbătă, 

scris în mod prescurtat.   
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* 

 

1 februarie 2011. Un alt mare om 

duhovnicesc al României a adormit astăzi: 

Protosinghelul Nicodim Bujor. Dacă domnul 

Bogdan Ioan Stârceanu
241

 va dori să scrie despre 

Sfinția sa...vom avea un memorial pe TPA...Dacă 

nu...doar atât... 

A se vedea:  

http://www.basilica.ro/ro/stiri-

patriarhie/mesajul_de_condoleante_al_preafericit

ului_parinte_patriarh_daniel_la_inmormantarea_p

arintelui_protosinghel_nicodim_bujor_3813.html.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Da... 

Petre Valeriu Daniel: Dumnezeu să-l ierte 

un mare om. 

 

* 

2 februarie 2011. I, 8 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/02

/cuvintele-duhovnicesti-vol-i-jurnal-1999-2003-

8/.  

* 

 

2 februarie 2011. Președintele Obama vă 

arată pe un blog (creat special pentru asta) cum se 

mănâncă la casa lui albă... 

A se vedea:  

http://obamafoodorama.blogspot.com/. 

 

* 

 

3 februarie 2011. Înmormântarea sa, cu 

toate evenimentele de dinainte și din timpul 

slujbei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/03

/prohodirea-si-inmormantarea-ips-bartolomeu-

anania/. 

                                                                                   
240 Care locuiește cu Otilia în USA.  
241 Pentru că de la Bogdan Stârceanu am aflat prima dată de el.  
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Ginger Palici: Mulțumim de postare! 

Totul m-a făcut să mă gândesc la 

dikaiosine, la  

dreptatea lui Dumnezeu, 

la felul cum ne arătăm fețele la Judecată, la 

felul cum mila și dreptatea s-au îmbrățișat,  

la modul cum limba Ortodoxiei nu vede 

dreptatea lui Dumnezeu în mod legalistic, 

cum moartea ne-a fost dată ca leac, 

cum lucram la asemănare, 

cum așteptarea Domnului i-a adus 

dreptului  

Simeon îndreptarea, 

cum iadul "e timp rămas neîndreptat"; 

comentariul celui de la postul de Tv
242

 cam 

șchioapătă în a explica taina înmormântarii unui 

mitropolit, dar nu ai decât să asculți și să-ți dai 

seama cum tot ce-i în Biserică e cu rod mântuitor. 

m-au impresionat în mod deosebit articolul 

www.rostonline.org despre Dreptatea lui 

Dumnezeu scris în chip de comentariu la Nellas
243

,  

și 

http://monicadaniela84.blogspot.com/2010/01/me

ditatie-despre-dreptatea-lui-dumnezeu.html,  

chip de comentariu la kalomiros, Râul de 

foc-articolul a făcut vogă în rândurile ortodoxiei 

din State. 

Ginger Palici:  

La 

http://www.rostonline.org/rost/oct2008/dreptatea.s

html  

primul articol  

am site-ul  

cred că am mai auzit de Fedorovici
244

, dar 

nu mai știu unde, ceva cu traducere din Pârvu, 

cred, tb să mă uit 

                                           
242 Se referă la comentariile în direct, făcute la un post de știri din 

România, care a transmis înmormântarea Mitropolitului Bartolomeu.   
243 Panayotis Nellas. A se vedea una dintre cărțile sale:  

http://www.scribd.com/doc/2514477/Panayotis-Nellas-Omul-animal-

indumnezeit.  
244 Se referă la Gheorghe Fedorovici. Care, împreună cu Mircea 

Platon, a scris: Măsura vremii: îndemn la normalitate.  

Care se poate downloada de aici:  

http://archive.org/details/MasuraVremiiIndemnLaNormalitate.  
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* 

 

3 februarie 2011. Nu poți să te cunoști pe 

tine însuți...dacă nu te curățești de patimi și nu 

tinzi neîncetat spre vederea slavei lui Dumnezeu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/03

/cunoasterea-de-sine-a-omului-credincios-dupa-

sfantul-isaac-sirul-1/.  

 

* 

 

 

4 februarie 2011. Ce face „stăruința în 

rugăciune”...Predica pentru duminică... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/04

/predica-la-duminica-a-17-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

Ginger Palici:  

insistă, 

nu se lasă bătută 

bate mereu 

 

* 

 

4 februarie 2011. Un articol in memoriam 

foarte vibrant, cu multe date, al Drd. Stelian 

Gomboș, pe care l-am primit astăzi, sub formă de 

comentariu, pe TPA... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/04

/in-memoriam-arhiepiscopul-si-mitropolitul-

bartolomeu-valeriu-anania-acum-la-nasterea-sa-

cea-vesnica-in-ceruri/.  

 

Ginger Palici: mi-a plăcut și mie 

a încercat să definească ceea ce a realizat 

ÎPS Anania ca persoană în inima Bisericii 

foarte îngrijit și atent la detalii 

 

* 
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4 februarie 2011. Despre cum nu mai ai 

nevoie de parabolică...dacă ai un cont pe 

http://www.livestation.com/downloads.  

Downloadați aplicația asta, o instalați, 

faceți un cont după instalarea streamului pentru 

TV...și din cont alegeți ce TV doriți, ca să se 

alăture celor pe care deja le aveți în stream... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Și posturi 

TV...dar și de radio...Gratuite...Idee arabă... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu suport Internet 

Explorer-ul și de aceea nu îmi place Cool TV 

Live. 

Dorin Octavian Picioruș: Da: se 

încăpățânează să facă ceva și mai prost...de la o 

generație la alta a browserului
245

... 

 

* 

 

4 februarie 2011. Despre cunoașterea și 

vederea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul. 

Partea a 2-a.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/04

/cunoasterea-de-sine-a-omului-credincios-dupa-

sfantul-isaac-sirul-2/.  

 

* 

 

5 februarie 2011: A mai pus Laurențiu 

Dumitru o poză...Au urmat 5.000 de aprecieri...și 

20.000 de comentarii despre ce vrea mușchiul tău.  

În acest timp, eu am mai editat online o 

nouă carte, a 50-a gratuită, de 200 și ceva de 

pagini...pe care a downloadat-o doar unul... 

Concluzia: nu sunteți ortodocși „normali” la 

cap!  

 

Dorin Octavian Picioruș: Comentariu de la 

pisica mea...imaginară... 

                                           
245 Mă refer la Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/ro-

ro/internet-explorer/ie-9-worldwide-languages.  
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Dorin Octavian Picioruș: Cred că are 

dreptate... 

Dorin Octavian Picioruș: E complexul celui 

care se simte prost...când e prea mult băgat în 

seamă... 

Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Cristina 

Dumitrescu, ca să mă stimați...trebuie să discutați 

cu mine măcar trei idei...din tot ceea ce am scris 

online...Toți „deștepții” pot să spună că le place 

poza... 

 

* 

 

5 februarie 2011. Pentru că muzeul, acum, e 

mai aproape... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/04

/la-plimbare-prin-muzeele-lumii/.  

 

* 

 

5 februarie 2011. Onlineul m-a învățat ceva 

dur: creația originală nu e pentru mase...chiar 

dacă toți se holbează...Ei doar cred că sunt 

contemporani cu tine... 

 

Nimeni nu a apreciat aceste rânduri.  

 

* 

 

5 februarie 2011. Facebook a ajuns, din 

păcate, un Hi 5, pe care oamenii își dau poze ca să 

se căsătorească...sau să piardă timpul și nu 

pentru ca să discute. Adică un concept prea 

generos dus în derizoriu... 

 

Nici aceste cuvinte ale mele nu au fost 

apreciate de nimeni. Pentru că nu vor să accepte 

adevărurile...stringente, bătătoare la ochi.  

 

* 
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5 februarie 2011: V-am mai spus, mă 

gândesc serios să tai acest cont, și altele ca el, 

unde am „prieteni” cu duiumul...după cum drumul 

de țară are pietre cu duiumul dar, din păcate, nu 

știu să vorbească... 

Dacă vă pomeniți că nu mai exist pe 

Facebook...nu sunt eu de vină. Simt că dau orzul 

pe gâște...Îmi pare rău...dar e cruntul adevăr... 

 

Ginger Palici:  

de plecați, mă duc și eu 

și m-am tot duuuuus... 

 

* 

 

17 februarie 2011. Eu cred că nu e bine să 

comunici până nu arăți cât de neam prost ești sau 

poți să fii. Trebuie să arăți că ești bădăran din 

cale afară, insensibil, să vorbești aiurea, pentru că 

astfel te vor iubi cu toții... 

Iar dacă nu te vor iubi cu toții, tu trebuie să 

le demonstrezi faptul că ești atât de neingurgitabil 

încât nimeni să nu te dorească... 

 

Ginger Palici: păi nu se poate iubire de la 

"toți'" 

ar fi prea de-a valma,  

și dacă facem temenele "selecție[i] 

naturale", ne "îngurgităm" nesuferitului, 

și tot așa, 

dar cum de vă mai arătați prinosul feței în 

facebook, Părinte? 

Dorin Octavian Picioruș: De prost... 

Dorin Octavian Picioruș: Am 

prostia...câteodată...de a mai da o a doua șansă... 

Ginger Palici: ori o faceți pe-a prostului 

oare cum o fi cu cel ce, chiar prost fiind, o 

mai și face pe-a prostului,  

crezând că poate prosti pe alții? 

poate că asta nu este... 

eu cred că e bine să fii lapidar de prost, și 

văgăună de negăsit de deștept 

asta oare îi, au ba? 
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Dorin Octavian Picioruș: Da, eu voi încerca 

să fiu lapidar de prost...și voi pune și poze...pe 

care am să mi le comentez de unul singur... 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu mă 

descurc de comentat de unul singur niște poze 

proaste și fără cusur, am să mă duc la Laurențiu 

Dumitru și am să i le comentez pe ale lui. 

Dorin Octavian Picioruș: Acum, am căutat 

câteva ore poze pe net...și nu am găsit...Ce să 

comentez...dacă nu am poze? 

Dorin Octavian Picioruș: Să pozez vreun 

pisic, vreo zambilă, vreun curcubeu, ca să am ce 

comenta?!!!!!!!!!! 

Ginger Palici: păi, cu pozele m-ați cam 

prins cu mâța-n sac 

habar n-am cum să le prind de coadă, nici 

insera în pagină, etc 

aș comenta, dar ce altceva să pot comenta 

decât starea sufletească ce-mi survine în 

momentul comentării 

unde să găsesc partea care „să spună 

adevărul” minții pe[ntru] acel moment? 

Ginger Palici: poate o sa mă înfricoșez 

cumva de cum aleargă cu nasul în vânt în toate 

părțile Dl. Laurențiu, poate voi prinde vreo 

coțofană faură, să-i rup gâtu’ și poate nu m-o mai 

durea dupa ureche 

Dorin Octavian Picioruș: Degeaba îl vorbiți 

de rău pe Laurențiu Dumitru...El e cel mai genial 

comentator de poze. Comentează poze precum 

plouă afară...E un cataclism comentatoristic... 

Dorin Octavian Picioruș: Și când o să ne 

mai dea și Cruceru jurnalele lui...o să facem atac 

de cord... 

Ginger Palici: o să mă apuc să le citesc, m-

oi mai face și eu putred de bogată.  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă citiți...faceți 

bani?!!! Eu pierd bani... 

Ginger Palici: vorbeam de îmbogățire de alt 

fel, din aia că zbori de fericit că poți citi ceva atât 

de înalt... 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu [vorbeam] 

tot despre fericirea care te face să zbori...  
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* 

 

18 februarie 2011.  

Marius David Cruceru
246

... 

Faptul că „intră”...e una
247

. Și știm de ce... 

Dar faptul „ce citesc când 

intră”...demonstrează că nu caută ceva lucruri 

mari, din păcate.  

Eu vă aștept jurnalele...și scrisorile
248

...nu 

promisiunile!  

Promisiunile sunt vorbe în vânt!  

Contează ceea ce pot să îți spună despre 

opera ta...cei care nu vor să te mintă în ceea ce o 

privește...și te privește.  

Încearcă-mă
249

!  

 

Dorin Octavian Picioruș: Îmi place să citesc 

baptiști la nebunie!  

Dorin Octavian Picioruș: Nu ne lăsa 

necitiți! Arde în noi dorința de lectură!!!!!!!!!!  

Dorin Octavian Picioruș: Reclamă 

mascată...de altfel... 

Ginger Palici: nu l-am citit în viața mea pe-

acest Domn Cruceru.  

Dorin Octavian Picioruș: E profesor de 

teologie baptistă la Oradea...mare blogger...și 

scrie în toate felurile... 

Ginger Palici:  

adică [scrie] poezie, și [face] ctitorie de 

cuget românesc?  

și mai ce? 

ceva în stilul Sf. Cabasila
250

? 

                                           
246 A se vedea: http://mariuscruceru.ro/.  
247 Era vorba despre faptul că Marius David Cruceru își prezenta 

ratingul. Numărul de intrări la el pe blog. Iar eu îi atrăgeam atenția că 

baptiștii lui intră tot timpul la el pe blog...dar nu au ce citi. Că blogul 

lui nu seamănă a profesor universitar ci a veleitar.  
248 A vorbit despre ele la un moment dat. Și „ne-a amenințat” că le va 

publica. Le așteptăm și acum...   
249 Încearcă-mă în materie de cititor și comentator a ceea ce citesc de 

la tine! Dă-mi posibilitatea să te citesc...și concluziile le vei auzi 

după...  
250 Sfântul Nicolae Cabasila:  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Cabasilla.  
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Dorin Octavian Picioruș: Nici chiar 

așa...Excelența sa, pastorul Marius Cruceru, scrie 

despre chestii confesionale...ca uitatul în 

oglindă
251

, tu, el, ea, noi, muzică la lăută, limba 

greacă pentru baptiști...din astea... 

 

* 

 

19 februarie 2011: Țin să vă aduc la 

cunoștință faptul, că am avut marea indiscreție să 

comentez (de trei ori și nu o dată!) o poză 

manufacturiată de Laurențiu Dumitru
252

...Nu am 

avut niciuna cu Danion Vasile
253

...că o comentam 

și pe aia. De fapt și Steval ăla scrie cărți...  

 

Dorin Octavian Picioruș: Rog seriozitate, 

totuși!...Suntem în ditamai canalul de comunicare, 

ce a atins un miliard de conturi...și nu poți să 

comentezi așa, tot ce îți vine pe la gură... 

 Dorin Octavian Picioruș: Cu 

seriozitatea...treci marea...și rămâi aidoma...vorba 

proverbului... 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu voi muri 

până mâine...înseamnă că Marius Cruceru nu mi-a 

trimis jurnalele lui...Dar dacă am murit...înseamnă 

că scrie incendiar...chiar miocardic... 

Dorin Octavian Picioruș:  

Cruceru mă iubește (na-na-ni-na-na)
254

... 

și-o să-mi dea un pește...(na-na-ni-na-na) 

un pește cu mult soare 

și multe jucării
255

, 

ca o candoare 

pentru copiii! 

                                           
251 Aluzie la una dintre cărțile sale: Întoarcerea din oglindă. A se 

vedea:  

http://mariuscruceru.ro/2009/09/19/intoarcerea-din-oglinda-on-line/.  
252 A se vedea: http://www.laurentiudumitru.ro/.  
253 Idem: http://www.danionvasile.ro/.  
254 E vorba de un poem muzical compus de mine, care are și o melodie 

a lui. În ritm de manea...Numai că melodia, de mare impact, nu se 

aude...Dar i-o pot cânta lui Marius Cruceru...dacă îmi dăruie, în PDF, 

opera lui. Atât cea publicată cât și cea...secretă.   
255 Aluzie la cântecul lui Mihai Constantinescu: O lume minunată. A 

se asculta: http://www.youtube.com/watch?v=qonYkacj3E0.    
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Mulțumim foarte, foarte, foarte mult! Mă 

simțeam stingher în cosmos... 

Laurențiu Dumitru: Nu e manufacturiată de 

mine, induceți lumea în eroare și nu-i frumos. O 

găsiți pe zeci de mii de site-uri cu google, tastând: 

"steven seagal emotions".  

Dorin Octavian Picioruș: Dar nu am habar 

cum să caut...Eu am văzut-o la dumneavoastră...și 

am zis că i-ați făcut-o la vreun chef, o fi venit pe 

la Pitești
256

 și țac pe el! 

Dorin Octavian Picioruș: De fapt, 

dragostea contează
257

... 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos... 

Papa Berney Foley: Father, bless! 

Dorin Octavian Picioruș: Multă bucurie, 

dragă Berney! 

Dorin Octavian Picioruș: Vorba cântecului: 

garsoniera mea, ce pot asculta...nu știe 

America
258

! Dar iată că America
259

 a dat de 

mine...  

Dorin Octavian Picioruș: Se mai 

întâmplă
260

!  

 

* 

 

19 februarie 2011. Vai, incredibil: 

Laurențiu Dumitru mi-a tăiat comentariile! 

Aveam și eu trei comentarii de actualitate...și el 

mi le-a tăiat ca un răutăcios...Ce să-i faci mă, 

dacă atât mă duce capul? 

 

                                           
256 Laurențiu Dumitru locuiește în Pitești.  
257 Asta ca o ironie la tot uzitata formulă: că trebuie să ne iubim între 

noi, chiar dacă ne despart tot felul de diferențe instaurate de către noi. 

Adică o ironizare a tot invocatei iubiri ipocrite, care trebuie să ne lege 

sau despre care trebuie să spunem că ne leagă...deși noi ne săpăm și 

ne invidiem și ne minimalizăm unii pe alții.   
258 Aluzie la cântecul fetelor de la Asia, Garsoniera ta. A se vedea: 

http://www.youtube.com/watch?v=U--plJ1B9VY.  
259 Mă referam la comentariul lui Berney, care e din Kearney, New 

Jersey și locuiește în White Haven, Pennsylvania.  
260 Se întâmplă să vorbești cu cei de la distanță, de peste mări și țări, 

care pot avea mai mult bun simț față de tine...decât cei din România, 

aflați lângă tine, care se fac că nu te văd...și nu te știu...și nu au 

învățat nimic de la tine.   
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Dorin Octavian Picioruș: Însă Laurențiu mă 

iubește...și nu mi le-a șters deloc...Mi le-a păstrat 

în inima lui...Mulțumesc frumos! 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că 

dragostea contează...și ura, până la urmă. Că dacă 

nu ai bere, bei suc...Eventual apă... 

Dorin Octavian Picioruș: Da, comunicarea e 

ca un evantai de intenții, ca un jurnal de la 

Oradea, ca o apă borsec de la Pitești...ca o 

primăvară! 

Laurențiu Dumitru
261

: Ce să vă fac părinte, 

dacă-mi ironizați prietenii (mă refer la Danion, cu 

Steven nu-s în relații prea bune)...Avea bunica o 

vorbă: "nu-i frumos, mamă, așa ceva!". 

Dorin Octavian Picioruș: Ironia care 

produce smerenie, dragă domnule, e ca floarea de 

lotus! Cine o are în casa inimii o folosește numai 

pe operabili... 

Pentru cei care nu se mai pot opera, 

schimba la cap, la minte, la inimă...poți să 

folosești doar rugăciunile de dezlegare la 

morți...Adică sunt inconturnabili din traseul 

lor...din păcate... 

Laurențiu Dumitru: Ironia care produce 

smerenie? Ce lucrare mântuitoare v-ați asumat! 

Să zdrobim pigmeii ăștia, să-i facem să simtă 

                                           
261 A se vedea: https://www.facebook.com/laurentiu.dumitru.  
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bocancul nostru greu! Și așa, smerindu-se, să se 

mântuiască! 

Așa zice Hristos, nu? În lume necazuri veți 

avea, dar...ironizați, batjocoriți și veți birui 

lumea? 

Nicio problema, pe Dvs vă smeresc toți cei 

care vă ocolesc
262

! Toți cei care nu v-au 

downloadat cărțile
263

. Dar care poate că vi le-ar fi 

downloadat
264

, NU dacă ați fi scris facil, ca 

maneliștii ăștia teologici
265

, ci daca ați fi reușit să 

învățați dialogul onest
266

 și ați fi spovedit mai des 

părerea de sine
267

. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, să zdrobim 

toți „pigmeii”
268

...de la Laurențiu Dumitru la 

Marius Cruceru! Să-i facem magiun de 

Topoloveni
269

 la preț de 10 lei borcanul... 

                                           
262 Tocmai de aceea și vorbisem despre...smerirea în forță.  

Pentru că, în urma unor articole ale mele critice, „tradiționaliștii” mă 

considerau „un ecumenist” mândru, care trebuie smerit...prin 

necomentarea și nepreluarea articolelor și a cărților mele. Nu pentru 

că ele nu erau valoroase...ci pentru că aveau orgoliul de a nu 

„ovaționa”, pe cel care îi amendase în anumite chestiuni punctuale.  
263 Din orgoliu...  
264 Adică nu e nicio problemă cu ceea ce scrieți...dar „nu vă vrem” 

pentru că n-ați bătut palma cu noi. Nu ne-ați mângâiat pe creștet. Nu 

am făcut bani împreună...și de aceea „nu sunteți bun”.  
265 Laurențiu Dumitru se referă la un articol al meu, care are această 

sintagmă în titlu. A se vedea:  

 http://www.teologiepentruazi.ro/2007/11/27/drd-danion-vasile-unul-

din-promotorii-manelismului-teologic-in-romania-studiu-de-caz/ 
266 Însă dialogul onest pornește de la ceea ce crezi, în mod cinstit, 

despre celălalt. Iar ceea ce crezi despre celălalt în mod cinstit nu e un 

afront la adresa lui ci un ajutor. O cale spre dialog și spre revedere de 

sine.  

Eu le-am spus în scris și în văzul tuturor ceea ce cred despre Danion 

Vasile, Laurențiu Dumitru, Savatie Baștovoi, Claudiu Târziu, Dan 

Puric etc.  

Ei nu mi-au spus niciodată în față, n-au spus-o direct, nu și-au 

asumat-o în articole, pe care să le scrie și să le publice în cărțile lor...ci 

doar în propriile ghetouri dialogice.  
267 Adică sunt „un îngâmfat, un mândru, un prost crescut”, care nu știu 

„să dialoghez”...pentru că le-am spus lucruri dureroase despre ei.   
268 Am încercat să fiu ironic, să spăl aparențele, pentru ca să văd cum 

reacționează. Și Laurențiu Dumitru a reacționat...așa după cum mă 

temeam că va reacționa...  
269 Un produs românesc foarte bun, dar care a fost piratat de 

supermarketul Carrefour, care a făcut un produs „asemănător” din 

prunele care se strică în raft...La fel a făcut și cu conservele de legume 

sau cu sucurile naturale.    

Pentru magiunul de Topoloveni a se vedea:  

http://www.magiun-sonimpex.ro/.  
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Și pe maneliștii teologici la fel: să îi facem 

de „tort cu frișcă”.  

Ps: Mie nu îmi place tortul cu frișcă...ci 

numai cel cu ciocolată
270

... 

Dorin Octavian Picioruș: Dragă 

Laurențiu
271

, încă din primele rânduri
272

...vă spun 

cu durere mare
273

...că nu mă interesează câți îmi 

downloadează cărțile...și nici de ce.  

Mă interesează numai să văd la alții, spre 

exemplu: Laurențiu Dumitru, Marius Cruceru (că 

merge și cu baptiștii
274

), la Savatie Baștovoi tot la 

fel de multe cărți ca la mine...și pe care eu să le 

downloadez pe toate
275

. Asta e diferența! 

Dorin Octavian Picioruș: Adică mă 

interesează ăia care, cu mai multă sau mai puțină 

spovedire de sine sau de orgoliu...fac ceva...decât 

cei care nefăcând nimic...nu recunosc că sunt 

neam prost... 

Laurențiu Dumitru: Ba da, părinte, vă 

interesează câți vă downloadează cărțile
276

! Pt că 

                                           
270 Acum nu-mi mai place nimic prea dulce sau prea sărat sau prea 

iute.  
271 După ironie...urmează realismul...  
272 Ironizare a modului în care...începeau scrisorile muncitorilor în 

timpul comunismului. Care erau, ca și „discursurile” dezlânate și fără 

substanță ale președintelui țării, pline de limbaj de cupru.  

Pentru că Laurențiu Dumitru îmi vorbea...ca elevului Dima dintr-a 

opta, căruia trebuie să îi explici...ce vede el la tablă. Probabil credea că 

nu simt, nu înțeleg, nu văd ce...înțeleg...dar mai ales ce nu înțeleg 

cititorii mei, de toate felurile, din mine.   
273 Pentru că eu nu scriu cărți și le dau gratis pentru ca să epatez sau 

pentru ca să câștig vreun capital ilicit de popularitate, ci pentru că eu 

creez și comunic în mod liber și iubitor cu cei care vor să cunoască 

ceea ce eu scriu.  
274 Și de la ei, de la cei din afara Bisericii Ortodoxe, cer excelență și 

nu doar de la ortodocșii mei. Cer excelență de la fiecare om. Pentru că 

fiecare poate să facă lucrul, pentru care simte că a fost adus la 

existență de către Dumnezeu.  
275 În mod gratuit.  
276 Concluzia logică: Laurențiu mă considera un ahtiat după 

„succesuri” ieftine, după popularitate goală de conținut. Adică eu îmi 

dau cărțile pentru că, în „marea mea mândrie, în marele meu orgoliu, 

în orgoliul meu nemăsurat, vreau să mă cunoască toată lumea și să mă 

laude”. Nu vreau să comunic, nu vreau să dărui, ci doar...„să mă laud” 

cu downloadările lor. Ca și când mie mi-ar folosi downloadările și nu 

lor...celor care le citesc.  

Însă cum de nu și-a pus problema, pe care un creștin de bun simț, 

smerit, și-ar fi pus-o: cum de a putut să facă acest gest Părintele Dorin 

Picioruș, să ne dăruiască 50 de cărți personale (atâtea erau la acea 

dată), când noi avem două...și imediat le-am publicat...și ne ducem cu 

ele pe ici pe colo ca să le vindem? Omul ăsta e nebun...sau e cu mult 

331



de asta vă plângeți
277

 în nenumărate postări pe 

aici.  

Poate e o problemă în modul în care 

comunicați cu publicul țintă
278

.  

Vorbiți singur! În agora în care vorbiți nu e 

nimeni
279

!   

Ați răspuns deunăzi la o întrebare simplistă 

și la obiect
280

 a lui Claudiu [Bălan]
281

 de la 

ortodoxiatinerilor
282

, într-un mod cu totul 

abracadabrant, sofisticat
283

, deși știați că vă 

                                                                                   
har de la Dumnezeu în el și cu grijă față de noi, de face ceea ce nu 

face nimeni în România: să dea cărți, cu nemiluita, pe gratis?  

Mirarea mea asta e: cum de au ratat întrebarea, pe care un om smerit, 

doritor de duhovnicie, și-ar fi pus-o?  
277 M-am plâns și mă plâng de gradul de nesimțire...pe care, în fața 

unui gest atât de copleșitor, contemporanii mei l-au făcut.  
278 Timpul a dovedit...că e o problemă cu cei care nu au probleme mai 

mari...decât cancanurile. Faptul că, în timp, toți „marii” creatori ai 

„tradiționalismului” românesc, care nu sunt „ecumeniști” ca mine, ci 

„luptă pentru Ortodoxie”, s-au apucat ba de afaceri, ba au lăsat baltă 

onlineului, dovedește că receptarea defavorabilă a creației mele 

teologice și culturale, nu se dovedește gradului ridicat de duhovnicie 

și de cultură, ci a lipsei lui.  
279 N-am vorbit niciodată de unul singur! De la primele zile...am atras 

atenția unuia ca Marius Cruceru, care a sesizat imediat în mine „un 

pericol” pentru prozelitismul baptist agasant din România. Oamenii 

cu care am colaborat și colaborez au văzut în mine un om al creației, 

un om onest și dedicat, implicat cu totul în comunicare...iar faptul că, 

de la începutul anului 2013 (ca să ne rezumăm doar aici), pe TPA am 

avut peste 5 milioane de vizite...nu înseamnă că „vorbim la pereți” ci 

la oameni foarte reali și din diverse colțuri ale lumii.   
280 Întrebările simpliste, domnule Laurențiu, sunt non-întrebări! Sunt 

întrebări care nu interesează, de fapt. Sunt genul acela de non-

întrebări, scrise pe bilețele la conferințele dumneavoastră, unde 

răspunsul e deja știut și unde nimeni nu are probleme...reale.  

Ca să ai întrebări reale...trebuie să ai o nevoință reală, o muncă de 

cercetare teologică reală, o sinceritate a mântuirii.  

Întrebările deja știute, problemele răsdiscutate, care au ajuns prin 

teologii români și la publicul larg din România...nu sunt „folosire 

duhovnicească” a credincioșilor...ci răspunsurile reale sunt cele pe 

care Dumnezeu le poate da, pe loc, conferențiarilor...dacă ei ar fi niște 

oameni ai lui Dumnezeu...fără să le fi citit undeva.  
281 A se vedea CV-ul său:  

http://asociatia.ortodoxiatinerilor.ro/index.php/9-uncategorised/160-

claudiu-m-balan.  
282 Idem: http://www.ortodoxiatinerilor.ro/.  
283 Claudiu Bălan însă a fost de altă părere, domnule Laurențiu 

Dumitru! În scrisoarea de mulțumire față de mine, după ce i-am 

răspuns „abracadabrant = neobișnuit = bizar = încâlcit” – eu cred însă 

că personal, fără să copiez pe cineva – din data de 15 septembrie 

2010, mi-a mărturisit: „Vă mulţumim mult pentru răspunsuri. Sunt 

încântat de ele, pentru că printre întrebări, două, erau ale mele, şi 

aşteptam şi eu cu nerăbdare argumentarea lor”. 
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adresați cu răspunsul unor tineri de 15-16 ani
284

 a 

caror înțelegere teologică e aproape nulă
285

. 

Știți ce vă lipsește? Simțul măsurii și, dacă 

îngăduiți, simțul ridicolului
286

!  

V-ați luat prea în serios, vorba lui Pleșu
287

.  

Nominalizați câteva persoane, recte teologi, 

și le spuneți
288

: "mey, băiețași, voi n-ați scris 50 

de cărți ca mine!
289

". E jenant
290

! De la ce Părinte 

al Bisericii vă revendicați
291

? 

                                           
284 Claudiu Bălan nu e atât de tânăr...și nici toți cititorii lui. Pot să v-o 

cofirme...  
285 Însă cum să pună întrebări...niște tineri cu o cunoaștere teologică 

„aproape nulă”? Cine n-are cunoaștere teologică...nu se întreabă mai 

nimic.  
286 Adică eu creez mult...și mă ofer mult...fără măsură iar Laurențiu se 

păstrează pentru bătrânețe...iar când afirmă că nu am „simțul 

ridicolului” înseamnă că sunt atât de penibil în dăruirea mea, în 

dorința mea de bine...încât el, când vede că mai public o carte...se 

tăvălește pe jos de râs 3 ore...pentru că fac astfel de gesturi „penibile”.  

Însă de ce nu poate fi Laurențiu Dumitru, lipsit de măsură? Simplu! 

Pentru că nu are idei prea multe. Nici o muncă teologică zilnică. Asta 

o arată „palmaresul” său scriitoricesc: 3 cărți. Le găsiți aici: 

http://www.laurentiudumitru.ro/carti.php.  

Și iarăși nu poate fi ridicol pentru oameni ca el...pentru că și 

aceia...șomează dens...constant în cercetarea teologică și în experiența 

duhovnicească.  

Însă eu sunt „ridicol”...tocmai pentru că „întrec așteptările multora”.  
287 Despre paguba adusă de acest crez al domnului Pleșu am scris 

recent, în articolul: Consecințele receptării. A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/13/consecintele-receptarii/.  

În care am spus, printre altele, „din păcate, spusa domnului Pleșu, 

total păguboasă și lipsită de seriozitate…a făcut ravagii…Pentru că e 

un îndemn la mediocritate…cu care nu aș putea fi de acord niciodată. 

De ce să faci puțin…când poți să faci mult? De ce să nu te iei în 

serios, când fără asta nu poți face nimic? Căci ce altceva înseamnă a te 

lua în serios, decât a face tot posibilul ca să reușești în acțiunea ta?”.  
288 Cărora să le spuneți.  
289 Și dacă acesta ar fi adevărul, dacă teologii sau scriitorii pe care i-aș 

întreba...au cărți puține...mai puține decât mine, ce trebuie să fac? Să 

mă sinucid? Să mă duc la medic ca să îmi extirpeze ceva din mine? Să 

nu mai scriu? Să îmi pară rău că le-am scris? Să îmi cer scuze că am 

putut să le scriu? Să Îi reproșez lui Dumnezeu că mi-a dat har, putere, 

liniște și timp să le scriu? Care e soluția...dacă eu vreau să mai scriu 

încă altele, cu ajutorul Lui?  
290 E jenant că am cărți multe...sau că spun și arăt că am cărți multe? 

Ați prefera să n-am cărți multe...și să mă dau de „teolog”, ca 

dumneavoastră, pe fiecare afiș de conferință? Poate că, urmându-vă 

exemplul, aș avea o droaie de „simpatizanți” dar nu și respect de sine.  
291 Domnule Laurențiu Dumitru, mă revendic, cu harul lui Dumnezeu, 

din grija, atenția și munca marilor Sfinți Teologi ai Bisericii lui 

Hristos, care au scris atât de multe tomuri, că ai nevoie de zeci de vieți 

de om ca să îi traduci. Darătimite să îi comentezi... 

Sunt purtat de râvna lor de a cunoaște, de a explica, de a mă îngriji de 

texte, de a le aprofunda, de a le trăi în viața mea.  
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Vi se pare că cei care nu scriu 50 de cărți, 

"nu fac nimic și sunt de neam prost"
292

, ceea ce e 

o aberație, o batjocură și nu vă face cinste
293

!  

Fiecare își face lucrarea sa, dupa talanții săi, 

acolo unde se află
294

!  

În ce mă privește NU VREAU să scriu cărți 

acum! Am trei în pregătire, dar nu e vremea lor. 

E bine? NU am timp!
295

  

Editez o revistă
296

 pt liceeni care mă 

solicită
297

 de dimineața până seara (editare, 

                                                                                   
Speram că aveți ochi și că vedeți acest lucru atât de evident în tot ceea 

ce fac. Dacă nu m-ar interesa, dacă nu aș dori să învăț, dacă nu aș 

învăța continuu, dacă nu aș dori continuu să asimilez noi și noi 

experiențe, date, probleme...credeți că aș scrie atât de mult?  
292 Nu, nu cred asta! Nu cred asta despre cei care nu fac cărți...dar fac, 

la fel de mult, altceva: se roagă, slujesc, fac copii și îi cresc, fac 

Biserici, fac mașini, inventează etc.    

Eu cer cărți de la teologi...de la oamenii care au darul acesta de la 

Dumnezeu și sunt total îndreptățit să le cer.  
293 Da, nu mi-ar face cinste preoției mele și nici demnității mele de 

om...dacă aș minimaliza oamenii pe motiv...că „nu scriu cărți”. 

Fiecare trebuie să facă ceea ce simte că a primit de la Dumnezeu să 

facă.  

Dar mă ofensează prin nesimțirea lor, cei care vor să pară la fel de 

„teologi” și de „scriitori” și de „intelectuali” ca și mine...fără să țină 

cont de cum arată „opera lor”? Poți să îmi dai sfaturi 

autoritative...doar dacă mă întreci...și dacă eu te receptez ca pe un 

mentor al meu, ca pe o autoritate copleșitoare, ca pe o minune 

colosală în viața mea.  
294 E adevărat, domnule Laurențiu! Eu îmi exersez talanții ca preot, 

teolog și scriitor...și, din exersarea lor, au ieșit mai mult de 50 de cărți. 

Dacă mă întrebați pe mine, dacă „îmi exersez talanții la nivelul pe care 

simt că îl cere Dumnezeu de la mine”, vă spun că nu! Fac mult prea 

puțin...pe lângă cât simt că trebuie să fac.  

Însă, după cum admiteți și dumneavoastră aici, în mod corect, dacă ne 

facem fiecare munca după talanții noștri...rezultă că la mine cărțile 

cresc pe fiecare zi...la dumneavoastră, mai puțin...  
295 Și domnul Laurențiu „cel smerit”, cel „fără tupeu”...se răstește la 

mine! Numai că, dacă poți să scrii cărți...le scrii și dacă ai timp și dacă 

n-ai. Pentru că nevoia de a scrie, la cel care are darul scrisului, e ca 

nevoia de-a mânca. Și cine scrie...e un fluviu...și nu consideră scrisul o 

corvoadă, o pușcărie...  

Așa că Laurențiu Dumitru nu scrie...nu pentru că „nu are timp”...sau 

nu scrie pentru că „nu e timpul să scrie o anumită carte”, ci pentru că 

el, în mod constitutiv, nu se ocupă cu...scrisul.  

Și nu e nicio catastrofă că nu e un om al scrisului.  

În ultimul timp am văzut că se ocupă de manageriat pelerinaje la 

Sfântul Munte Athos. Foarte bine! Dacă la asta e bun...de ce să facă ce 

nu-i place?  

A se vedea blogul său dedicat Sfântului Munte Athos, la care lucrează 

în mod constant: http://sfantulmunteathos.wordpress.com/.    
296 E vorba de Orthograffiti, din care a scos 25 de numere, după care a 

abandonat proiectul. Blogul revistei e acesta:  

http://www.orthograffiti.ro/.  
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corectură, promovare, expediții, plăți, mailuri, 

zeci de telefoane distribuitorilor, contabilei, 

tipografiei, autorilor). 

În ce-l privește pe pr. Savatie vi se pare că 

nu e prolific pt că nu a scris 50 de cărți
298

? Păi nici 

pr. Stăniloae nu a scris 50 de cărți
299

.  

Pr Savatie slujește într-o mănăstire, predică, 

editează, scrie, realizează o emisiune. Dar, nah, 

repet, nu are 50 de cărți, deci e neam prost!  

Duceți-vă inima la doctor, Părinte, că 

muriți de...inimă rea
300

! Vindecați-vă de durerile 

și rănile din copilărie
301

 și începeți să trăiți
302

!  

                                                                                   
297 Mă bucur că nu a spus că...scrisul la revistă îl solicită enorm de 

mult, pentru că el avea câte un editorial în revistă iar restul articolelor 

erau de la alții. Iar revista era de câteva pagini (20-30, nu mai știu 

sigur, cred că am văzut un număr sau două în foaie)...nu sute de 

pagini.  
298 Nu e prolific...pe măsura darului lui de la Dumnezeu. După cum îi 

spuneam recent Olgăi Marinescu, o admiratoare a Părintelui Savatie, 

el cunoaște rusă, putea să învețe greacă și latină, poate mai cunoaște și 

o altă limbă, și putea să traducă enorm din Sfinții Părinți, să facă 

comentarii, să predice, să aprofundeze. Ocuparea lui aproape 

exclusivă cu literatura și cu cancanurile bisericești, acum, ca 

ieromonah, când a fugit la Mănăstire tocmai ca să scape...de ele, 

înseamnă o ratare progresivă. Acesta e reproșul meu prietenesc: să 

facă cât îl țin curelele și nu să șomeze!  
299 Această remarcă e o mojicie...sau vine dintr-o crasă neștiință. Dacă 

ar fi știut cât a scris Părintele Dumitru Stăniloae și cât a tradus, 

Laurențiu Dumitru n-ar fi putut să spună o asemenea gogomănie. A 

compara pe Stăniloae cu Savatie în ceea ce privește munca de 

cercetare teologică și în nevoința pentru a traduce și a scrie e ca și 

când ai compara soarele cu lingura de pe masă.  

E obscen să faci o astfel de comparație...pe premisa că Savatie „ți-e 

prieten”. Trebuie să avem limite în laudele noastre. Limitele evidenței.  
300 Dacă „inimă rea”...înseamnă a spune adevărul despre 

cineva...vreau să rămân cu „aceeași inimă rea”, domnule Laurențiu 

Dumitru! Față în față sau online, dacă voi dori să vă mai spun părerea 

mea despre una sau alta din ceea ce scrieți și faceți...o să v-o spun la 

fel de tranșant...și de prietenește.  

Iar dacă adevărurile dor...înseamnă că sunt reale. Că zicerile mele 

ajung la dumneavoastră și vă irită orgoliul, lenea și nesimțirea, pe 

care, mai voalat sau mai pe față, le exhibați.  
301 Și iarăși e...trivial! Lipsit de delicatețe...și de compasiune.  

Pentru că eu am mărturisit că am fost crescut de bunici de la două 

săptămâni, cu multă iubire și delicatețe, pentru că părinții mei m-au 

ignorat și mă ignoră și acum...și pentru că eu mi-am confesat în cărțile 

mele durerile și nefericirile prin care am trecut și de care m-a curățit și 

liniștit Dumnezeu, Laurențiu Dumitru a folosit confesiunile mele ca să 

insinueze...că sunt „deranjat psihic”, că „am sechele degenerative”, că 

sunt „debil mintal” sau „dezabuzat sentimental”.  

Ce a făcut el e un fel de a-ți folosi duhovnicul păcatele spovedite în 

fața lui pentru ca să te denigreze, când știe că de ele te-a iertat și 

curățit Domnul.  
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Viața nu înseamnă doar scris și 

comunicarea nu înseamnă doar ironii
303

! 

                                                                                   
Același lucru a făcut și Pastorul Marius Cruceru în câteva comentarii 

online la adresa mea: în  loc să vorbească despre teologia și viața 

baptistă...insinua că aș fi „psihotic”, că „am nevoie de un consult 

medical psihiatric”, că am „probleme grave de comportament”.  

În scrisoarea pe care mi-a trimis-o pe 16 septembrie 2009, pe Gmail, 

la ora 15. 26, Pastorul Marius Cruceru mi se adresa cu „pui de 

năpîrcă” și continua cu: „Credeam că te-ai luminat şi te-ai deşteptat, 

dar ai rămas acelaşi imund, spurcat la gură şi pervers la minte. 

Întoarce-te la tratament, băiatule! În lunile din urmă se pare că ţi-a 

făcut bine”. Adică la tratament „psihiatric”...de care nu am 

„beneficiat” niciodată.  

Așa că Laurențiu se întâlnește în această insultă la adresa mea cu 

Marius Cruceru.  

Însă atât Laurențiu, cât și Marius, și-au confesat în articolele și cărțile 

lor problemele pe care le-au avut în viață. Ca orice om, de altfel.  

Laurențiu, câ și Marius, au avut perioade în viața lor foarte grele și cu 

multe derapaje. Niciodată însă nu am insinuat că Laurențiu Dumitru 

ar avea niște sechele de când era el necredincios și libertin sau că 

Marius Cruceru, din cauza morții tatălui său și a revoltei pe care a 

trăit-o și a vieții sale grele, alături de mama sa, rămasă văduvă de 

tânără, ar fi acum „un dezaxat”, cu care eu mă feresc să vorbesc. 

Ironiile mele au fost îndreptate împotriva...neproductivității lor la 

nivel online. Adică pe mine m-a durut și mă doare pentru ei...și nu 

pentru mine. Căci, practic, care ar fi folosul meu, dacă Laurențiu ar 

mai scrie 15 cărți iar Marius încă 49? Da, folosul meu ar fi ca 

cititor...Dar nu eu mi le-aș asuma la CV ci ei.  

Mai pe scurt: mojicia se plătește!  
302 O, domnule Laurențiu, am trăit și trăiesc din plin! Trăiesc din plin, 

mă rog din plin, scriu din plin, iubesc din plin, caut să cunosc și să 

respect oameni valorici din plin. Lucruri pe care vi le doresc și 

dumneavoastră și tuturor cititorilor acestei cărți.  
303 Corect! Ambele lucruri pe care le-ați spus sunt adevărate. Numai 

că scrisul e o parte din viață, e o mare bucurie și împlinire a vieții, pe 

când comunicarea mea e ironică...doar cu cei care o merită.  

Eu mă comport personalizat cu fiecare, după cum ați văzut...Nu am o 

trăire religioasă șablonardă. Nu încep orice discuție cu „Domne, 

ajută!”, nu vorbesc încet ca să par „smerit” și nici nu mă dau de 

prost...când pot să îl ajut pe om.  

Adică nu mă comport „în general” cu oamenii ci cu fiecare „în mod 

personal și particular”.  

Nevorbind în mod „stereotip” ortodox cu oamenii, îmi permit să le 

spun unora una, altora alta. La unii le vorbesc mai tranșant, cu alții 

sunt mai îngăduitor, cu alții foarte îngăduitor. La unii le vorbesc mai 

ușor, sunt condescendent cu ei, mă cobor la mintea lor, fac șarade 

pentru mintea lor, mă comport ca un „imatur” și „lălâu” la mine, pe 

alții îi îmbărbătez, pe alții îi laud, pe alții îi pun în încurcătură...pe 

alții îi somez să vorbească în termeni reverențioși, pe alții: să fie ei 

înșiși.   

De aceea, dumneavoastră, domnilor Dumitru și Cruceru, dacă ați avut 

parte, cel mai adesea, de „ironiile” mele...asta nu înseamnă că nu v-am 

apreciat calitățile și nu am învățat nimic de la dumneavoastră. 

Dimpotrivă: am învățat foarte multe lucruri. Însă pentru că nu vi le-am 

spus...pe toate...asta nu înseamnă că nu le-am sesizat în 

dumneavoastră...      
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Dvs sunteți contemporan cu lumea, nu 

lumea cu dvs.
304

.  

Dorin Octavian Picioruș:  

Iubite Laurențiu, 

faptul că dumneata mai ești încă cu noi
305

, 

aici, iar părintele Gabriel Militaru...nu a primit 

acceptul meu de a fi aici...înseamnă 

condescendență față de dumneata.  

Adică o șansă...pentru a mă înțelege mai 

bine (dacă dorești)! 

Până o să înțelegi dumneata de ce scriu, cât 

scriu, cine sunt, eu și cu alții, împreună cu alții, 

vom mai edita, cu harul lui Dumnezeu alte cărți... 

Dacă ai 3 talanți, cu adevărat, iar eu 

100...nu mă moralizezi...ci mă 

downloadezi...pentru ca să înveți mai multe.  

Dacă nu vrei să înveți mai multe de la 

mine...poți să citești, pe fiecare zi, revista pe care 

o editezi... 

Dacă îți place apa de la mal, care vara se 

transformă în bolercă...poți să rămâi acolo.  

Însă eu îți recomand să îți scrii opera în 

timpul vieții...și nu post-mortem.  

                                           
304 Ambele lucruri sunt adevărate: și eu sunt contemporan cu lumea și 

lumea cu mine! Numai că eu am ritmul meu, în coproducție cu 

Dumnezeu, în care trăiesc și Îl scriu și mă scriu.  

Dacă lumea mea postmodernă mă înțelege sau nu, mă acceptă sau nu, 

mă iubește sau nu, e o problemă, pentru mine, nu de primă mărime. 

Problema mea numărul 1 e ce vrea Dumnezeu să fac în viața asta...și 

cum să fac, tot mai mult, din ceea ce simt că trebuie să fac.  

De aceea, ritmul meu alert de a trăi și a scrie e ritmat la ritmul harului 

lui Dumnezeu și nu la ritmul societății în care trăiesc!  

După cum observ și eu, domnule Dumitru, societatea nu mă 

„încurajează” să fiu nici duhovnicesc și nici teolog și nici scriitor 

prolific. Nici măcar cetățean onest.  

Societatea mă lasă de capul meu. Mă lasă să-mi trăiesc viața „la 

maxim”: adică sex, alcool, femei, droguri, vorba cântecului.  

Astfel stând lucrurile nu cred că am să mă „conformez” vreodată lumii 

mele, chiar dacă par că fac asta, pentru că sunt umplut de doruri și de 

nădejdi colosal de mari în comparație cu lipsa de sens a 

postmodernității.  

Eu nu pot să schimb lumea, numai Dumneazeu are această putere și 

demnitate și El o va schimba/ transfigura într-un mod extaziant de 

frumos...dar pot să mă schimb continuu pe mine. Și pe toți cei care, 

crezându-mi mărturia, mă urmează în drumul sfințeniei ortodoxe.  
305 Aici, în Facebook, printre „prietenii” mei.  
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Asta, pentru ca să mă înțelepțesc și eu, cum 

nu s-au înțelepțit de la tine și de la alți targhetiști 

ai tineretului
306

...cei care v-au ascultat...  

Fii cool! Proști sunt o groază! 

Laurențiu Dumitru: Părinte, eu nu am ce să 

învăț de la dumneata
307

. Nu mi-ați transmis decât 

frustrări și orgoliu
308

. Nu cred părinte că aveți 100 

de talanți, ați numărat ca-n Caragiale.  

Sfaturi primesc sub epitrahil, de la părintele 

meu
309

. Teologie citesc din ediția Părinți și 

Scriitori Bisericești. Mi-e deajuns
310

.  

Revista pe care o editez ajunge la mii de 

copii și întoarce suflete tinere la Hristos
311

.  

Cu câtă ușură[ta]te vă îngăduiți să persiflați
312

, 

                                           
306 Pentru că Laurențiu Dumitru are pretenția că el a scris „cărți pentru 

tineri” și că înțelege „viața lor”. Însă el a scris despre propria lui 

copilărie și adolescență și despre cei din jurul lui...și nu despre tineri, 

despre tineri de toate nivelurile și capabilitățile. Trebuia să facă studii 

de teren pe viața tinerilor...pentru ca să ajungă la concluzii veridice. 

Iar dacă eu aș considera că pot scrie despre bătrâni, doar pornind de la 

cei câțiva bătrâni pe care îi cunosc și nu pe baza mărturiei a mii de 

bătrâni, aș fi la fel de autosuficient ca el.  
307 Aceasta e un soi de minciună...pe care îl practică, mai ales, femeile 

înșelate sau părăsite. După ce le înșală soțul...ele afirmă în public că 

„nu era bun la pat”, că „nu s-a simțit deloc bine cu el”, că „viața ei a 

fost un coșmar”. Însă, dacă el nu o înșela sau el nu se despărțea de 

ea...femeia era bine mersi.  

Așa că, domnule Dumitru, nu ai cum să nu înveți lucruri de la mine și 

despre mine...dacă îmi citești măcar 3 cărți și 100 de articole...așa, în 

timp! Știu că nici dumneavoastră nu credeți fraza zisă...Dar am 

comentat-o, ca și pe celelalte, tocmai pentru a vă elucida propriile 

nelămuriri...sau ipocrizii.   
308 Opera mea și munca mea online = „frustrări și orgoliu”. Reprezintă 

un punct de vedere obiectiv sau o mârlănie? Rămâne să mai citim și 

alte opinii despre mine și despre opera mea. Prezentul și viitorul au 

ocazia să își dea cu părerea despre autor și operă.  
309 Îmi doresc să-l cunosc pe Părintele dumneavoastră duhovnic. Aș 

vrea să îl cunosc...pentru ca să știu cât vă regăsiți reciproc unul în 

celălalt.  
310 Cred că vă reduceți la o lectură mult prea sumară...în comparație 

cu miile de tomuri ale Tradiției Bisericii.   
311 Nu mă îndoiesc de faptul că Orthograffiti a ajuns în mâinile multor 

oameni...Și dacă a întors suflete tinere la Hristos...mă bucur foarte 

mult. Dar dacă o revistă de 20-30 de pagini a avut un astfel de „impact 

colosal” în România, oare cele câteva zeci de cărți personale, date pe 

gratis de către mine, n-or fi folosit nimănui? Înseamnă că cei care le-

au downloadat, le-au citit doar ca „să se enerveze” și nu „să se 

lumineze”. O fi vreuna să-i fii umplut pe oameni doar de „frustrări și 

orgoliu” și de niciun lucru bun. Vom vedea!...Nu e timpul trecut...  
312 Eu nu am luat în râs impactul benefic al cărților dumneavoastră...ci 

doar numărul redus de cărți, în comparație cu popularitatea 

nemeritată pe care o aveți și cu gradul de autoritate pe care vi-l 

arogați.  
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neștiind lucrarea Domnului, Părinte cu 1.000 de 

ta[lanți]
313

.  

Până una alta renunț la condescendența 

dvs., vă scot din listă
314

! 

Cu amărăciune,  

Ginger Palici: ce trist... 

ce adevărat... 

trecuți prin școala preoției... 

crucea de a fi sau nu român 

crucea de a fi [a]lături de alții sau nu 

crucea de a înțelege sau nu 

crucea de a se revărsa în dar de duh sau nu 

crucea de a vorbi sau nu 

crucea de a fi sau nu 

crucea... 

Ginger Palici: îl mai pomeniți și pe Pr. 

Stăniloae... 

cu asemenea hal de temenele slugărești 

dacă aude Pr. Stăniloae în mormânt, se-

ntoarce pe partea ailaltă... 

sau adoarme cu ideea lui Hristos Cel Treaz 

Dorin Octavian Picioruș: No comment! 

După 4 ani de privit la mine în online...să spui 

                                           
313 Eu nu am afirmat vreodată că mă regăsesc...în numărul celor cu 

100 de talanți primiți de la Domnul. Eu doar scriu ce cred că trebuie 

să scriu...fără să mă uit la faptul cum, cât, până unde, de ce sunt 

receptat sau nu. Și dacă aș fi avut doar un singur cititor...aș fi făcut la 

fel: aș fi scris, creat, comentat, discutat lucrurile în același ritm 

susținut.  

Pentru că eu am scris peste 100 de cărți...mai înainte de a avea 

racordare la online și a scrie aproape zilnic online. Adică înainte de 

anul 2006... 

Așa că eu nu sunt „produsul onlineului” sau nu sunt „produsul 

interacțiunii cu masele” ci un om constant în perimetriul creației, cu 

harul lui Dumnezeu, care făceam același lucru cu sau fără online. 

Numai că, fără online, nu aș fi ajuns la atât de mulți oameni în 

casă...ca acum.  

Astfel cad insinuările neprietenilor mei că eu aș fi „nimfoman” după 

comentarii, downloadări, conferințe, ieșiri în public.  

Din 2006 până în 2013 nu am avut nicio conferință personală în vreo 

localitate a României sau în afara țării.  

Nimeni nu m-a invitat să țin o conferință și nici nu am căutat să 

provoc o astfel de întâlnire cu...publicul.  

Pentru că nu am nevoie de ea...ca să scriu.  

Dimpotrivă, dacă aș fi fost invitat să conferențiez de unul singur 

undeva...ar fi fost o muncă în plus. Pentru că trebuia să mai scriu o 

carte...pe care să o prezint publicului, nu?!  
314 Din lista de „prieteni” de pe Facebook.  
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aceste lucruri...e grav. Înseamnă că nu ai înțeles 

nimic...Ți-a scăpat esențialul...  

Ginger Palici: îmi pare și mie rău 

se simte că spusele
315

 sunt scoase din 

adâncul inimii 

și, dacă ne raportăm la ceea ce ne 

pregătește Hristos [de] dinainte de facerea lumii, 

ceea ce cuvântul nu poate pricepe, ceea ce la 

urechea omului n-a ajuns,  

m-ați întristat feroce, păr. Dumitru
316

, 

încercați să puneți într-o frază opera 

personală de metanoia a Păr. Picioruș, alături de 

cea de creație și interpretare a Sfinților Părinți, 

încercați să definiți efortul și tinderea spre 

veșnicul din noi, din tot ce "mișcă"-n țara asta,  

și-atunci vă veți pleca capetele în 

milostivirea crucii ce rodește astfel de oameni 

Încercați doar... 

Eu nu spun asta neapărat pt că mă aud mulți 

de pe Facebook, 

o spun ca de la om la om 

Ce inimă ducea Eminescu? 

Ce inimă Dosoftei? 

Ce inimă Ivireanul? 

Ce inimă Starețul Gheorghe de la Cernica? 

Ce inimă Staniloae? 

Ce inimă Sf Grigore Palama? 

Ce inimă Coșbuc 

Or, orice om simplu, de la țară, postind si 

rugându-se în Biserică? 

Lasați-mă să plâng eu în locul Sf-voastre... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu, nu e preot...e 

profesor de Religie, are blogul său: 

http://laurentiudumitru.ro/blog/...unde îl puteți 

citi... 

Dorin Octavian Picioruș: Pe mine nu mă 

doare ce a spus...Pe mine mă doare de cât de 

puține lucruri a înțeles din miile de rânduri pe 

care le-am scris și le-am spus în 4 ani de zile. Eu 

l-am cunoscut din ce a produs...Nu ne-am văzut 

                                           
315 Lui Laurențiu Dumitru.  
316 Otilia Kloos considera că Laurențiu Dumitru e preot și de aceea i s-

a adresat cu Părinte Dumitru.  
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niciodată pe viu...Însă e de ajuns din ce a scris...ca 

să știu cine e și cine nu e Laurențiu 

Dumitru...alături de alții... 

 

* 

 

19 februarie 2011. Mulțumim pentru 

desene
317

, doamnă Bogdana Maria Daradici!  

Laurențiu Dumitru a fost băiat de zahăr: m-

a băgat în seamă și pe mine!  

Cruceru Marius, fratele nostru, m-a uluit 

de-a binelea.  

Iar domnul Costion Nicolescu, mâine, o să 

ne scrie un comentariu...în care să ne spună despre 

importanța cuvintelor în dialog...și chiar în tăcere. 

Că și tăcerea contează! 

 

Laurențiu Dumitru: M-am amuzat, sunteți 

isteț ca un proverb, dar nu aveți dreptate de data 

asta. Dl. Costion e om serios, bunic, cu 

responsabilități, nu stă pe feisbuc. Pun pariu că 

mâine nu o să vă scrie un comentariu
318

. 

Dorin Octavian Picioruș: Eu nu citesc decât 

bloguri ortodoxe
319

, pentru că ele sunt „sfinte”, pe 

când proverbele și cărțile teologice sunt niște 

etnobotanice
320

, pe care eu nu le consum. Că așa 

zicea bunica mea
321

: „mai bine decât să fii 

prost...poți să fii și foarte deștept”... 

                                           
317 Am folosit unul într-un articol al meu de publicitare.  
318 Laurențiu a avut dreptate: Costion Nicolescu nu mi-a scris niciun 

comentariu niciodată...deși a fost „prieten” cu mine, un timp, pe 

Facebook. Dar nu pentru că „nu are feisbuc” și pentru că e „bunic” ci 

pentru că nu eram „o personalitate cunoscută” de la care să aibă ceva 

de câștigat. De la mine putea doar să downloadeze niște cărți pe 

gratis...Eu, pe unele dintre cărțile dumnealui, le-am cumpărat și citit. 

Și nu-mi pare rău...Îmi pare rău doar de „comunicarea excesivă prin 

tăcere” pe care a practicat-o...deși e un guraliv (poate că m-am înșelat 

și în această privință)...  
319 Ironie la adresa „traționaliștilor” ortodocși, dintre care „face parte” 

și Laurențiu Dumitru...și care ei citesc „numai ortodocși” ca să nu „se 

smintească” prin prea multă știință.   
320 Etnobotanicele reprezentau plaga societății noastre la acea vreme.  
321 Am dat și eu un fals citat din bunica mea...pentru că și Laurențiu 

„îmi citase” din bunica lui într-un comentariu anterior.  

Și dau toate aceste detalii...ca oamenii să înțeleagă că atunci când par 

„ironic”, „comic”, „naivuț” sau „bădăran”, toate acelea nu reprezintă 

ceea ce eu simt în mine...ci ceea ce eu simt în cei cu care vorbesc.  
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Dorin Octavian Picioruș: A se consuma/ 

consemna că lui Marius Cruceru i-a plăcut 

sintagma „fratele nostru”, spusă de către „acela, 

mereu același...el, singurul...
322

”.  

 

* 

 

19 februarie 2011. Încă din primele rânduri 

vă pot spune
323

, că aștept, cu nerăbdare...să îmi 

scrieți! Să îmi scrieți cu toată inima 

dumneavoastră mare...La o adică puteți scrie și cu 

o inimă mai mică...după posibilități
324

.  

Pentru că scrisul, dragii mei, e ca lătratul 

câinelui în zborul porumbelului...și depinde, la o 

adică, diferența dintre vocabule și intenții, tot la 

fel de mult ca între zi și noapte...La revedere!
325

 

 

Ginger Palici: pe ăștia care-o mai emigrat 

prin alte țări, îi primiți și pe ăștia, ca mine? 

și-o mai uitat din limbă, cât și toată 

identitatea lor? 

primiți ori nu primiți? 

Dorin Octavian Picioruș: Mie îmi plac 

româno-americanii și cu o fată, numită Otilia 

Kloos (mare șmecheră fata asta!
326

) fac un 

interviu tare de tot, din care am publicat deja 3 

părți...și pe care o somez: să fie tot la fel de cool în 

confesiuni! 

Dorin Octavian Picioruș: Adică lov nu 

or
327

! 

Ginger Palici: păi am auzit și eu de ea 

                                                                                   
Dacă ai fi un om fin...ai sesiza imediat acest lucru: Vai, Părintele 

Dorin, ne-o zice de la obraz...și nu face glume sterile cu noi!  
322 Adică de mine...într-o scrisoare publică destinată lui Marius 

Cruceru.  
323 Iarăși o ironie la adresa limbajului de guturai comunist.  
324 Aluzie la replica scrisă de Caragiale, și pusă în gura lui Ghiță 

Pristanda, în O scrisoare pierdută: „Statul n-are idee de ce face omul 

acasă, ne cere numai datoria; dar de! nouă copii și optzeci de lei pe 

lună: famelie mare, renumerație mică, după buget”.  

După buget...a ajuns la mine: „după posibilități”.  

A se vedea:  

http://ro.wikisource.org/wiki/O_scrisoare_pierdut%C4%83.  
325 În același stil caragelian, unde umorul vine din îmbinarea, părut 

incultă, dintre zicerea de spirit și platitudini.  
326 Ginger Palici este Otilia Kloos.  
327 Iubire, nu război!  
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nu-i prea cu izbândă mare
328

 

o fugit de budiști/ [de] yoghinii din 

România și-o  

dat de alții și mai abitir în America 

ce-o mai fi și cu babalâcul ăsta de poveste? 

Dorin Octavian Picioruș: V-ați făcut 

yoghină de dreapta sau de stânga? Sunteți cu 

Băsescu? 

Ginger Palici: nu știu de băsescu 

știu că Goma nu-l aburcă
329

, deci s-o cam 

bășit (de la bășică) 

Dorin Octavian Picioruș: Da, am citit la 

Goma
330

... 

 

* 

 

 

19 februarie 2011. Marius Cruceru, 

dragostea mea
331

, zi-i, mamă și tu ceva, că se 

dospește Sfântul Augustin în tine
332

, inteligența 

                                           
328 Nu-i de-o doftă. Nu face mari lucruri.  
329 Nu-l ridică în slăvi, nu-l vorbește de bine.  
330 În Jurnalele lui recente. Pentru a downloada opera lui Paul Goma, 

intrați aici: http://www.paulgoma.com/lista-completa/.  
331 Aluzie la „Mihaela, dragostea mea”, spusă de Mircea Geoană în 

noaptea în care credea că a câștigat alegerile prezidențiale. Sau în 

care s-au fraudat alegerile prezidențiale în favoarea lui Traian 

Băsescu.  

Mihaela Geoană, într-un interviu din Tango, dat Evelinei Păuna, 

explică receptarea celebrei sintagme: „Da, mie mi s-a părut un lucru 

extraordinar de frumos, pe care nu mulți bărbați ar fi avut curajul să îl 

facă, în fața unei întregi națiuni. Nu am știut, nu mi-am închipuit că va 

spune asta. Era normal să mulțumească tuturor…părinților…asta e 

natural. Să mulțumească echipei cu care a colaborat…Faptul că mi-a 

mulțumit în acest fel mie mi s-a părut un lucru extraordinar de frumos 

și chiar [nu] mi s-a părut o chestie de răutate și de misoginism. Nu-i 

înțeleg pe cei care o iau în derâdere. Aș fi vrut să-i vad și pe ei făcând 

un gest atât de frumos față de soțiile lor”, cf.  

http://www.revistatango.ro/celebritati/interviuri/mihaela-geoana-

mihaela-dragostea-mea-a-fost-o-declaratie-de-dragoste-un-gest-pe-

care-nu-multi-barbati-ar-fi-avut-curajul-sa-il-faca-in-fata-unei-intregi-

natiuni-7140-p9.html. 

În comparație cu Cruceru, care îmi spune că sunt „nebun”, eu vorbesc 

față de el în termenii dragostei...în mod public. Vorba doamnei 

Mihaela Geoană: nu mă dau înapoi de la a mărturisi sentimentele bune 

față de Pastorul și Profesorul Marius David Cruceru și de familia lui.   
332 Teza sa doctorală, care a avut drept titlu: Marius David Cruceru, 

Augustin, un amator…, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006. 

Care are peste 342 de pagini, conform cuprinsului. A se vedea: 

http://mariusdavidcruceru.wordpress.com/my-books/.  
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explodează, experiența onlainistă valsează...și 

inima mea perorează...în așteptarea-ți
333

! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Acum, totuși, 

puțină decență!...Sobrietatea e o urmare a 

privegherii continue a minții. 

 

* 

 

19 februarie 2011. Da, e nenorocit rău, 

maică, Preotul Dorin Picioruș! Scrie cărți, face 

articole...pentru ca să râdă dă ăilalți...pentru că e 

un îngâmfat. Eu îl știu ca-n palmă...Serios
334

!  

 

* 

 

19 februarie 2011: Paul Goma ne-a uimit cu 

3 videouri noi, din 17 februarie [2011]. Din cărțile 

mele nu vă mai dau...că îmi face reclamație la 

CNA
335

 Laurențiu Dumitru...și o să iau amendă ca 

Mircea Badea
336

 din cauza lui...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/19

/paul-goma-17-februarie-2011-trei-file-video/.  

 

Ginger Palici:  

neapărat de vizionat 

ca nu-i cu fripturelele și cafeluțele, 

ci cu protestantele și limba pe care toți o  

[f]acem venetică, 

moldovenică, moldo-venită, româncuța cu 

"cizmuța". 

Dorin Octavian Picioruș:  Da, niște videouri 

necesare...pe care mă bucur că le-a făcut...și să 

mai facă și altele... 

Ginger Palici:  

acesta-i românu’ absolut
337

 

                                           
333 În ritm eminescian de Odă (în metru antic). A se vedea: 

http://ro.wikisource.org/wiki/Od%C4%83.  
334 Am tradus în termeni proprii...perspectiva multor neprieteni ai mei.  
335 Consiliul Național al Audiovizualului: http://www.cna.ro/.  
336 Blogul lui: http://www.mircea-badea.ro/blog/. Care a luat, adesea, 

amenzi de la CNA. Mai pe drept sau pe nedrept.  
337 Se referă la Paul Goma. Blogul său: http://www.paulgoma.com/.  
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exilat la absolut
338

 

băgat la ștreang izolaționist absolut
339

 

uite, bă, cum cășunăm pe cine nu merită 

[acest tratament nedrept].  

 

* 

 

19 februarie 2011: Pentru Laurențiu 

Dumitru, recomandare! Dacă citești puțin, cam o 

jumătate de pagină pe zi, americanii au și ei un fel 

de Război întru Cuvânt
340

...unde „recuperarea” 

Părinților se face cu o icoană, trei fragmente depre 

el, o rugăciune...fără ca autorul, care nu are 

specializare teologică și viață duhovnicească, să 

zică ceva acolo, ce i-o da Domnul... 

A se vedea: http://votf.wordpress.com/.  

 

Elena Lidia: eu am metoda mea...citesc pe 

diagonală...mult sau puțin, după timpul [pe] care îl 

am...important e că înțeleg esențialul...bună 

seara... 

Dorin Octavian Picioruș:  Mulțumim!  

 

* 

 

19 februarie 2011: Pentru ceilalți, care vor 

să se smintească în bine: Teologie pentru azi! 

Pentru că nici nu știți ce o să vină... 

http://www.teologiepentruazi.ro/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Și dacă se 

plictisesc la mine...se pot duce la părintele Savatie 

Baștovoi
341

...pentru ca să îi mai scrie și lui un 

                                           
338 În Paris.  
339 Pentru că mulți intelectuali din România refuză să vorbească și să 

comenteze opera lui Paul Goma.  
340 A se vedea: http://www.razbointrucuvant.ro/.  

Un blog ortodox, ca și multe altele, făcut de oameni fără o profundă 

cultură teologică și viață duhovnicească, care cred că e de ajuns doar 

să prezentăm ceva din opera cuiva, fără să comentăm și să explicăm 

acest lucru.  

Acest mod pasiv de a privi Tradiția Bisericii e cea mai mare palmă 

dată sfințeniei Bisericii. Pentru că prin asta se înțelege că nu noi nu 

suntem în stare decât să copiem și nu să actualizăm/ să regândim 

creator/ să ne asumăm la modul personal credința ortodoxă.  
341 A se vedea: http://savatie.wordpress.com/.  
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articol, că cică nu are timp de scris
342

...din cauza 

rugăciunilor făcute la televizor
343

... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică o mică 

impulsionare la creație, reflecție, smerenie... 

 

* 

 

19 februarie 2011. Domnule Spaiuc 

George, ard de nerăbdare să vă aud opinia despre 

mine, însă nu vreau să accesez Badoo! Eventual 

mi-o puteți spune în trei cuvinte infra. 

 

Ginger Palici: am găsit  

http://georgespaiuc.wordpress.com/ 

Ginger Palici: acesta? 

Dorin Octavian Picioruș: Da, da, chiar 

dânsul! 

Ginger Palici: Badoo? 

Dorin Octavian Picioruș: E un auxiliar 

Facebook acest Badoo...unde oamenii își dau cu 

părerea despre tine...Domnul George Spaiuc s-a 

dus acolo și cică a zis ceva despre mine...Eu nu 

vreau să mă loghez la el...dar aș fi vrut să îmi 

scrie aici... 

Ginger Palici: mă interes[e]ază ce-a zis 

nu e rău să știi cum te văd și alții 

că deeeeeeeeeee! 

Dorin Octavian Picioruș: Important e cum 

te vede Dumnezeu! Cu oamenii...atâtea capete, 

atâtea păreri...Unii însă pot să te vadă mai în 

lăuntru..și asta pentru că și-au curățit simțirile... 

 

* 

 

19 februarie 2011. Mulțumesc, Cristina 

Chipurici...că ești aici! Care e muzicantul român 

care a fost sincer cu tine într-un interviu? 

 

Ginger Palici: Cine e doamna? 

                                           
342 Care nu a scris și nici nu prea scrie online.  
343 Dar care avea emisiune TV în Republica Moldova: Pietrele 

vorbesc. Una dintre emisiuni:   

http://www.youtube.com/watch?v=8c75z7oB9Pg.  
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Dorin Octavian Picioruș: O domnișoară 

care face toți banii! Mare creatoare de online pe 

domeniul muzicii tinere...tot prietenă cu noi, 

aici...Numai că nu vrea să ne spicuiască
344

 deloc... 

Ginger Palici: textele muzicii din a la 

Dolănescu? 

ceva inexprimabil? 

Dorin Octavian Picioruș: Nu, domne’, din 

astea noi...de cântăreți noi...Uitați, mergeți la 

ea...și o să o cunoașteți: http://www.pyuric.ro/.  

Ginger Palici: bine, m-am uitat 

dar nu rețin mai nimic 

cred că mi-am uitat de clasă până la urma 

urmei... 

Dorin Octavian Picioruș: Ăștia sunt acum, 

recenți, doamnă... 

Dumneavoastră sunteți antică...pe lângă 

ei...pentru că la noi cântăreții apar azi, au succes 3 

luni...iar după 4 luni...nu-i mai știe nimeni... 

Ginger Palici: îmi tot jucați renghi cu 

recenții... 

o să-i poticălească
345

 veacul... 

Dorin Octavian Picioruș: Recenții sunt la 

putere! Anticii: pe apa gârlei
346

... 

 

* 

 

19 februarie 2011. Domnule sau Părinte 

Cătălin Maier
347

? 

 

Ginger Palin: Educate me, who is Catalin 

Maier? 

Dorin Octavian Picioruș: Asta vrem și noi 

să aflăm: e preot sau nu? 

Dorin Octavian Picioruș: Și e tot prietenul 

nostru, aici, în Facebook... 

Ginger Palin: o fi predicând la oameni 

Dorin Octavian Picioruș: Cu siguranță! 

                                           
344 Să ne vorbească.  
345 O să-i copleșească/ pedepsească veacul, istoria.  
346 O ironie...pentru că asta e părerea multora azi: că tot ce e acum e 

„bun” și tot ce-a fost e „învechit”.  
347 A se vedea: https://www.facebook.com/catalin.maier.7.  

347

http://www.pyuric.ro/
https://www.facebook.com/catalin.maier.7


* 

 

19 februarie 2011. Mulțumim pentru 

revistă, doamnă Marieta Mihai!  

 

Ginger Palici: Cum se cheamă? 

Dorin Octavian Picioruș: E un buletin 

parohial...pe care ni-l trimite prin email... 

Ginger Palici: a, da, mi-amintesc 

v-a cerut o predică 

Dorin Octavian Picioruș: Da! 

 

* 

 

19 februarie 2011. Dacă vreți să mă 

înjurați, doamnă Brîndușa...vă stăm la dispoziție! 

 

Ginger Palici: cum se poate? 

Brîndușa Mateș Stanciu: :))))) Nu pot 

Părinte, îmi este frică de Dumnezeu!  

Și oricum mintea mea este prea îngustă ca 

să înțeleagă ce vreți să faceți
348

. 

Sărut mâna! Binecuvântați vă rog! 

Dorin Octavian Picioruș: Vrem să 

facem...vorbe, doamnă, discuții! Mai ca la piață, 

mai ca la Biserică, mai ca între prieteni... 

Vorbe, doamnă! Vorbe bune, vorbe pe 

alese, vorbe drese, vorbe pentru toți.  

Dumneavoastră nu vreți să vorbiți cu 

noi?!!!! Noi, da! 

Brîndușa Mateș Stanciu: Nu este vorba că 

nu vreau să vorbesc cu sfințiile voastre...de ce să 

nu vreau?! 

Dar știți cum e la noi? Abia am deschis 

calculatorul, citesc două rânduri și aud: mamiii 

am facut cachiiii!!!!; mamiii vreau apicăăă!!!!!; 

mamiiii iți place cum am desenat astaaaa??? 

Și așa mai reușesc să citesc și eu câteva 

rânduri, printre cratițe, curățenie, școală, teme și 

toate celelalte. 

                                           
348 Pe Teologie pentru azi cât și pe Facebook.  

348



Am mai comentat la repezeală și am făcut 

gafe pe care le-am regretat apoi. Mă feresc pe cât 

posibil să nu rănesc pe nimeni și atunci prefer să 

fiu cât mai reținută. E atât de ușor sa interpretăm 

greșit un comentariu și să ne simțim lezați... 

Deci vă rog frumos, nu mi-o luați în nume 

de rău că nu comentez sau o fac foarte rar. 

Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru 

noi, am învățat foarte multe lucruri frumoase și 

bune de la sfinția voastră...dacă mă gândesc bine, 

sunt aproape trei ani de când vă urmăresc
349

. 

Numai bine vă doresc! Doamne ajută! 

Dorin Octavian Picioruș: Și noi vă 

mulțumim, doamnă...și nu ne deranjați dacă ne 

bucurați! 

 

* 

 

19 februarie 2011. Și pe dumneavoastră, 

doamnă Elena Gozun
350

, vrem să vă auzim. Vrem 

să vă știm opinia. Nu intru pe Badoo...dar aici 

sunt disponibil... 

* 

 

19 februarie 2011. Domnule Ovidiu 

Stanciu, femeile sunt ca dragostea! Depinde cum 

le privești în dragoste...  

 

Ginger Palici: ing . la romexpo? 

Dorin Octavian Picioruș: Nu vă mai luați de 

oameni, doamnă! Toți cei pe care i-am numit aici 

sunt prietenii noștri din Facebook (priviți pe 

stânga)...și am vrut să facem un dialog cu 

dânșii...numai că, încă, se dau de timizi... 

Poate până în anul 2050 n-or să mai fie 

[timizi] și or să discute civilizat și principial cu 

noi...că d-aia e socializare, nu? 

Ginger Palici: o să mi-i fac și eu prieteni
351

, 

și apoi vi i-am furat pe toți 

cum e cu socializarea în alte dimensiuni? 

                                           
349 De când vă citesc online.  
350 Idem: https://www.facebook.com/elena.gozun.5.  
351 Pe Facebook.  

349
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va mai fi oare? 

că facebook-ul ne promite multe... 

Dorin Octavian Picioruș: Ne promite 

multe...însă nu suntem în stare de astea 

multe...dacă nu dăm din plisc... 

Ovidiu Stanciu: mă scuzați, am citit cam 

târziu... 

se spune că dragostea este oarbă. 

Ginger Palici: oarbă,  

orbind, 

orbecăind, 

orbi-o-ar s-o orbească pe orbecăite! 

Dorin Octavian Picioruș: Să nu vă vadă 

Cruceru că le aveți cu ludicul...că vă ia printre 

comentatori. Ăla fură tot de la toată lumea...Mai 

ales comentatoarele sagace... 

 

* 

 

19 februarie 2011. Asta e înainte de 

masă...Dacă scrieți după 10 minute...adio pe 

astăzi! 

 

* 

 

19 februarie 2011. Marius, dragă Marius, o 

dragă Marius!...Cu acordeoane nu ai, domne! 

Numai cu lăute? Mă trec tot felul de emoții când 

le aud... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Unde a plecat 

„Vai și amar”
352

 în vacanță? 

Ginger Palici: o să picați din picioare de 

atât-aman
353

 d-emoții 

Dorin Octavian Picioruș: Am căzut deja...pe 

spate... 

 

* 

 

                                           
352 E vorba de Emanuel Conțac. A se vedea blogul lui:  

http://vaisamar.wordpress.com/.  
353 Îndurare.  

350
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19 februarie 2011. Cine îl iubește pe 

Blogatu? Caută să se însoare...Aviz amatoarelor! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Care Blogatu? 

Balogatu.ro! Adică, dacă nu cuvântă el, atuncea 

cine! 

Dorin Octavian Picioruș: Blogatu.ro...de 

emoție... 

 

* 

 

19 februarie 2011. Serios Marius David 

Cruceru: vreau să fac un interviu cu eminența 

dumneavoastră, după cel cu Prof. Otilia Kloos! 

 

Cristian Adoroaei
354

 a apreciat dialogul.   

 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu mă 

crezi...întreabă-mă și o să-ți confirm intenția! 

Dorin Octavian Picioruș: Un interviu în 

care toți baptiștii tăi să rămână paf...văzând ce 

vigoare, ce melodicitate, ce profunzime, ce 

imperturbabilitate și genialitate absconsă are 

pastorul, profesorul și prietenul lor! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu e ca în „cursă 

pentru șoareci”
355

 ci acum e pe bune! Serios! 

Foarte serios
356

! Ai văzut că am început „să mă 

dau și eu cu lumea bună”, vorba lui Laurențiu...să 

vin în „întâmpinarea resurselor neexploatate”...  

                                           
354 Idem: https://www.facebook.com/adorcristy.  
355 Aluzie la articolul meu: Capcană pentru șoareci sau despre 

adevărul manipulării ratingului. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2007/05/08/capcana-pentru-soareci-

sau-despre-adevarul-manipularii-ratingului/.  

În care le-am dovedit credincioșilor baptiști...cât de ușor e să obții 

trafic dacă îi provoci la ceartă. Însă cearta aduce rating...dar nu și 

studii și cărți serioase.  

Iar un blog ortodox sau baptist, care stă pe primul loc în top...doar cu 

năzbâtii dar nu cu teologie...oferă imaginea deformată celorlalți că 

lumea religioasă produce doar scandaluri, râci, râsete...și nimic 

pozitiv.  
356 Marius Cruceru nu a dat niciodată curs invitației mele de a dezbate 

teologie la nivel online sau de a-i lua un interviu coerent, în care să 

discutăm, cu seriozitate, probleme de tot felul. Pentru că el a venit la 

nivel online tocmai ca să arate că ortodocșii sunt „niște proști” și nu să 

fie un factor de unitate între baptiștii lui și între credincioși de diverse 

confesiuni.  
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Dorin Octavian Picioruș: Profită de mine 

cât e cazul! Cine știe de ce mai pot fi în 

stare...dacă mă lași să aștept fără „dragostea ta”! 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că dialogul 

e dragostea când se exprimă... 

Dorin Octavian Picioruș: Am vrut să mă 

dau puțin de filosof...ca să nu mai zică lumea că 

nu am operă... 

Marius Cruceru
357

: mulţumesc, nu sînt eu 

vrednic de interviuri! 

Dorin Octavian Picioruș: O, nu mai fiți atât 

de nevrednici...când toată lumea vă iubește! Deci 

rămâne cum am stabilit: după ce termin interviul 

cu doamna Kloos, facem unul cu eminența 

dumneavoastră. Va fi ceva de neuitat și de 

nepovestit! Ceva clasic...și postuman. 

Ginger Palici: am găsit ceva cu  

Otilia Bartes și Dl Cruceru 

de pomină... 

http://www.youtube.com/watch?v=6FvSds0

B7yw.  

Dorin Octavian Picioruș: Și el, nu e 

acela!...El e mai sus cu două comentarii decât cel 

al dumneavoastră...și vă zâmbește seductiv/ 

seducător din poză... 

Ginger Palici: well, când am să văd ce 

scrie, ce dorințe pentru populus, ce lucruri 

nebrazfate încă de ochiul omenesc, atunci m-oi 

duce să văd 

Ginger Palici: nebrăzdate/ corectare/ scuze 

Dorin Octavian Picioruș: Domnul Cruceru 

scrie de mic copil
358

...Acum doar își finisează 

ideile, le îmbracă galant și le dă drumul pe panta 

onlineului...ca să se lovească de cine știe ce minți 

pătrate, rotunde sau cubice
359

...Aici e tot șpilul/ 

                                           
357 Idem: https://www.facebook.com/marius.cruceru.  
358 Ironie...cu adresă la modul în care oameni, adesea neșcoliți, se 

prezintă ca făcând ceva...din totdeauna. Și la întrebarea de când 

munciți pământurile aici...ei îți răspund: de mici copii. Dar ei nu 

muncesc de când erau în scutece...ci de pe la vârsta când sunt la 

școală. Se învârt și ei pe lângă părinți când muncesc. Fac una alta, 

lcururi ușoare...Dar, când se laudă...se laudă „de mici copii”.  
359 Aluzie la primul blog al lui Cruceru: La Pătrățosu. A se vedea: 

http://patratosu.wordpress.com/. La care, în replică, Alin Cristea, a 

creat blogul, pe care mai scrie știri...și acum: La Rotundu. A se vedea:  
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chichirezul: că creatorul de online mare...se face 

de când e el foarte mic. Acum doar se produce în 

public. 

Ginger Palici:  

aha, 

o fi ceva demn de materia cenușie a Sf. 

Maxim Mărturisitorul,  

trebe că sar scântei și eu stau stârv, habar nu 

am... 

iaca și zmeul de Domn Cruceru, 

o s-ajung în halul de a nu-i mai putea 

mistui
360

 voroavele
361

 din strămutatul în neclintitul 

spusului, 

mă coace gândul
362

 să fac și eu un focșor
363

 

la strămutarea inimii d-lui, 

altfel inghit gălușca ignoranței mărețului... 

Dorin Octavian Picioruș: O să vă dea în 

judecată...pentru că i-ați pronunțat numele
364

... 

 

* 

 

20 februarie 2011. Da...pentru că dragostea 

se face...nu se tace
365

.  

Însă, domnilor și doamnelor, am citit 

îndelung cum se face dragostea...și tot nu am 

înțeles. Adică ce o face să se facă? Când se face 

și...adică se naște...și când moare? Adică când 

moare, decedează? Și de ce decedează? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Adică dragostea 

nu poate intra și ea puțin în moarte clinică...și 

apoi să își revină...adică așa, hau!, și să îți revii la 

                                                                                   
http://rotundu.wordpress.com/.  
360 Înțelege.  
361 Vorbele.  
362 Mă bate gândul, am intenția să fac.  
363 Un focușor.  
364 Aluzie la comentariul pe care Alin Cristea (baptist) l-a făcut în 

favoarea Pastorului Cruceu (tot baptist) pe TPA, când i-am preluat 

odată o fotografie a lui Cruceru. Ne-a amenințat că „ne dă în judecată” 

că i-am preluat fotografia lui Cruceru.  

Dar noi i-am preluat-o din admirație pentru Marius Cruceru și nu din 

repulsie! Nu mai e creștinește...să admiri, domnule Alin Cristea?  

Până la urmă l-am admirat și pe Alin Cristea...și nu s-a mai supărat că 

i-am preluat fotografiile.  
365 Aluzie la un cântec hip hop. Nu mai știu care și al cui.  
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dragostea din tei
366

...la dragostea din ochii mei? 

Dacă știți cu dragostea...ziceți la subsol. Că 

dragostea e ce se face...și se zice...nu: ce se tace... 

 

Dorin Octavian Picioruș:  

Variante ajutătoare, aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/20

/de-ce-barbatul-este-un-%e2%80%9episoias/.  

Dorin Octavian Picioruș: Adică mi-am pus 

marea problemă, problema clasică: De ce bărbatul 

e un pisoiaș...și am tras niște concluzii... 

Dar, nu, nu sunt finale! Așteptăm aportul 

dumneavoastră considerabil
367

 în această chestie 

sau chestiune sau problemă de fond și nu de 

procedură. 

Dorin Octavian Picioruș: Adică deloc...cu 

dragostea! Și eu care credeam că dumneavoastră, 

oameni iubitori...știți cum e cu dragostea...ca să o 

scot și eu la capăt...Că orice capăt...are un 

început, nu?!!!! 

Ovidiu Stanciu: dar nu orice are un început 

are și un capat. cam așa cred că-i și cu dragostea. 

 

* 

 

20 februarie 2011. Cu dragostea ne-a 

mers...Să o dăm cu mâncarea...Dumneavoastră ce 

mâncați astă seară? Eu: pastramă de oaie... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Și în timp ce 

mănânc mă rog pentru lume așa, în general... 

Dorin Octavian Picioruș: Dumneavoastră ce 

faceți la masă? 

Dorin Octavian Picioruș: Mă faceți să îmi 

pară rău că m-am întors... 

                                           
366 Aluzie la Dragostea din tei a lui O-Zone:  

http://www.youtube.com/watch?v=jRx5PrAlUdY.  

Despre melodia citată, Wikipedia spune: „A fost lansată în 2003 în 

România și în primăvara anului 2004 a fost lansată în majoritatea 

celorlalte țări europene. A fost printre cele mai populare șlagăre din 

anul 2004 în toată Europa”.  

Cf. http://ro.wikipedia.org/wiki/Dragostea_din_tei.  
367 Un clișeu care nu spune nimic: „aport considerabil”. Cât de 

considerabil e aportul? Adică ce-a făcut, ce-a scris, ce-a lucrat...atât de 

considerabil?  
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Dorin Octavian Picioruș: Eu pot să renunț 

la 90 la sută din cei 219 oameni prezenți acum în 

pagina mea de Facebook...dacă preferați 

muțenia... 

Dorin Octavian Picioruș: E alegerea 

dumneavoastră... 

Ginger Palici: eu cred că niște pui cu piure 

apoi am uitat 

stau rău cu gătitul 

dar găsesc mai mereu ceva pe lângă casă 

spaghetti lui fiu-meu 

piftele la copii și cam atât 

Dorin Octavian Picioruș: E un început 

promițător, doamnă! 

 

* 

 

20 februarie 2011. Socializarea se face prin 

dialog...și nu prin muțenie! Dacă doriți doar să 

vedeți cum vorbește un preot cu alții și nu doriți 

ca și preotul să vă audă vorbind cu el...vă vom 

șterge din lista noastră de prieteni după 3 zile din 

această clipă.  

Cei care doresc să rămână...pot să scrie 

orice sub acest mesaj...semn că mergem mai 

departe...Cine nu...vor fi șterși. Mă refer la 

vorbitorii de limbă română... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Deci cei care vor 

să rămână: Otilia Kloos, Ovidiu și Brîndușa 

Stanciu...și? 

Dorin Octavian Picioruș: Cele trei zile de 

aici încolo nu e nicio glumă... 

În ziua de 24 februarie 2011...cei care nu și-

au exprimat dorința aici...pentru dialog...îi invităm 

la tăcere în altă parte. Cred că înțelegeți de ce... 

Ovidiu Stanciu: Părinte, e mai comod conul 

de umbră decat spotul de lumină. sau mai 

protector. 

Dorin Octavian Picioruș: Conul de umbră, 

domnule Ovidiu, se numește lipsă de coloană 

vertebrală! Dacă n-ai așa ceva...poți vorbi cu 

copacii...Oamenii vorbesc între ei și e cel mai 

355



nobil lucru să știi să vorbești la modul esențial cu 

un altul.  

Motivul pentru care încheiem milostivirea 

pentru toată lumea pe Facebook e acesta: nu îmi 

place ca eu și Otilia să ne spunem inima...și 200 

de oameni să ne judece...când nu știu să clămpăne 

două vorbe [despre ei sau despre orice altceva]... 

Ovidiu Stanciu: păi dacă nu vorbesc 

înseamnă că vă judecă
368

? 

Ovidiu Stanciu: în fine, iertați-mă, mă bag 

și io fără să știu ce și cum... 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă 

dumneavoastră ați scris două comentarii 

deasupra...și eu nu am nicio reacție...nu-i așa că 

vă simțiți vorbind cu stâlpii de telegraf?  

Însă eu, acestui grup de aici...de vreo câteva 

luni vă dau articole, cărți, trimiteri...spun 

una...alta...și dumneavoastră nici bleau... 

Vi se pare oare normal, ca eu să vă răspund 

la 4 comentarii de azi...și dumneavoastră să nu îmi 

vorbiți 5 luni? 

Ovidiu Stanciu: Nu mi s-ar părea că 

vorbesc cu stâlpii de telegraf ci aș considera că 

până acolo a mers dialogul (am o mulțime de 

comentarii sfârșite
369

 astfel). 

pe de altă parte, nu văd legătura între 

prezentul dialog și lipsa lui în ultimile 5 luni. în 

tot acest răstimp fiecare le-a avut pe ale lui și 

foarte probabil că asta se va întâmpla și [pe] mai 

departe; ne vom intersecta fie când suntem 

"acostați", fie când avem ceva de spus, fie 

întâmplător. 

până la urmă suntem într-un sait de 

socializare, paralel [dar] nu concurențial cu viața 

noastră reală; suntem liberi să avem opinii și idei 

fără a obliga pe nimeni să adere la ele. 

Dorin Octavian Picioruș: Foarte corect: 

suntem liberi și avem opinii!  

                                           
368 Dar ce altceva fac...când te citesc zilnic și tac? Tăcerea lor nu 

înseamnă că te consideră „un prost”, care vorbește tot timpul...iar pe ei 

se consideră „niște deștepți”, care nu-și pun mintea cu tine?  
369 La care el a spus ceva...și nu i s-a răspuns.  
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Numai că eu vreau să rămân...doar cu cei 

care au opinii...și sunt liberi să vorbească, pentru 

că vor să vorbească.  

Nu neapărat zilnic... 

Nu neapărat la 3 zile... 

Ci, din când în când, dacă vrei...poți să 

comunici... 

Adică eu stabilesc de aici încolo cu cine 

vreau să comunic...pentru că unii vor să comunice 

cu mine mai intensiv...și mai intim... 

Marius Cruceru: nu doresc 

Ginger Palici: vreau să vb, vreau să aflu 

răspunsuri, și mi-e dor să știu că mulți alții vor 

asemenea 

Ginger Palici: păi tocma’ când era vorba să-

l cunosc pe Dl. Cruceru 

am dat-o-n bară... 

Dorin Octavian Picioruș: Marius Cruceru, 

dragostea mea, a vrut să spună, doamnă Otilia, că 

nu dorește să plece...Pentru că sus spune...că poți 

să spui orice aici...ca să rămâi... 

Cătălin Maier: rămânem bineînțeles 

 

* 

 

21 februarie 2011. Cătălin Maier
370

: Părinte 

cum comentați știrea aceasta cu măicuțele de la 

petru vodă.  

A se vedea: 

http://www.antena3.ro/life-

show/bizar/neamt-cantece-legionare-cantate-de-

maicute-pentru-staretul-manastirii-118889.html. 

 

Dorin Octavian Picioruș: Nu am fost 

niciodată acolo, Părinte/ domnule Cătălin Maier... 

Însă mie mi se pare cusut cu ață albă faptul, 

că se încearcă canonizarea Sfinților din 

închisorile românești...dar primul lucru care se 

spune despre ei e faptul că au fost...legionari.  

Adică se încearcă canonizarea unui 

extremism politico-religios...și nu a unor 

                                           
370 A se vedea: https://www.facebook.com/catalin.maier.7.  
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Sfinți...care nu sunt Sfinți pentru că au ținut cu un 

partid...ci pentru că au fost oamenii lui Dumnezeu.  

Iar eu, personal, după cum nu cânt cântece 

de la „Oastea Domnului”, nu cânt nici 

legionare...ci mă pătrund de o tradiție imnică 

ortodoxă de peste un mileniu...care îmbină 

teologia cea mai grea și mai atentă cu asceza cea 

mai sinceră și mai reconfiguratoare. 

Cătălin Maier: Într-o discuție cu un jurnalist 

care își exprima mirarea despre "unde s-a ajuns la 

Petru Voda", eu i-am răspuns că la Petru Voda "s-

a rămas, nu s-a ajuns nicăieri". Și aceasta 

deoarece cred și eu că astfel de "curente" nu au 

nici un efect creator, dătător de viață ci, 

dimpotrivă... 

Dorin Octavian Picioruș: Probabil că da... 

Cristina Călugăreanu
371

: în primul rând e 

urât că cineva care a fost de față a pus asta pe net; 

prespun că tot cineva din cadrul mănăstirilor de 

acolo.... 

Dorin Octavian Picioruș: El a apărut online 

nu în mod fraudulos...ci în mod identitar. 

Oamenii s-au lăudat cu ceea ce sunt, cu ceea ce 

fac...și cântatul a fost în public și nu în mod 

particular...Adică ne putem aștepta la și mai mult 

decât atât...dacă crezurile extremiste sunt vii în 

dumnealor...chiar și peste 60-70 de ani de la 

desființarea legionarismului despre care vorbesc. 

Cătălin Maier: O altă opinie:  

http://albuionel.wordpress.com/2011/02/21/

mi-e-rusine-din-nou-de-tagma-mea/.  

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles cu 

problema de față...O altă problemă mai aveți? O 

altă preocupare? Poate ați mai scris o carte, o 

predică, un articol...și ni le faceți cunoscute și 

nouă... 

Cătălin Maier: M-ar interesa părerea d-stra 

referitoare la posibilitatea preoților și a ierarhilor 

de a face oarecare sugestii electorale 

credincioșilor. Întreb aceasta deoarece în prezent 

în zona noastră, jud. Mureș, presa e foarte 

                                           
371 Idem: https://www.facebook.com/cristina.calugareanu.3.  
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inflamată de faptul că în ultima vreme ÎPS Andrei 

[Andreicuț] a sugerat în mai multe rânduri 

credincioșilor o anume persoană pentru viitoarele 

alegeri la Cons. Jud. Mureș.  

Găsesc pt. atitudinea aceasta multe 

argumente care să confirme necesitatea unei 

atitudini vis a vis de această problemă. În același 

timp am un 'feeling' vorba englezului că totuși nu 

e ok. 

Cătălin Maier: cât despre cărți...eu nu am 

scris cărți. și dacă acesta este un criteriu pe care 

cineva trebui[e] să îl indeplinească pentru a 

discuta cu d-stra...atunci înțeleg să mă retrag și să 

fac loc altora cu CV academic stufos
372

. 

Dorin Octavian Picioruș: Deci nimic de la 

dumneavoastră...ci numai de la mine!  

Nu, nu avem dreptul moral să facem din 

opțiunea noastră intimă, pe care o vom exprima 

prin vot secret...o opțiune a credincioșilor noștri.  

Însă putem să creionăm portretul omului de 

care avem nevoie în fruntea țării, a primăriei, a 

județului... 

Și fiecare să decidă ce dorește...în fața 

conștiinței sale. 

Tocmai vă răspundeam...și dumneavoastră 

ne-ați mai scris ceva... 

Nu, nu e o condiție pentru a discuta cu 

mine faptul ca să fii scriitor...pentru că eu vorbesc 

cu tot românul și cu tot țiganul și cu tot englezul 

etc., mai deștept sau mai puțin deștept...despre ce 

se poate și vrem...  

Pe mine mă interesează să nu batem pasul 

pe loc, o mie de ani pe o idee, ci să comunicăm 

substanțial, profund, omenos, de la conștiință la 

conștiință...  

 

* 

                                           
372 Adică preoții noștri, nescriitori, sunt buni doar la denigrat. La pus 

întrebări tendențioase. Când îi întrebi însă ce fac, ce scriu, ce 

gândesc...se retrag în parohie, la stat și la mâncat.  

Atunci de ce și-au făcut cont pe Facebook, dacă nu vor sau nu știu să 

comunice? Cum nu știu să comunice, când, parohienilor, le înșiră 

vrute și nevrute? De ce se tem de lipsa lor de cunoaștere, dacă în fața 

credincioșilor spun tot ce le trece prin minte?   
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21 februarie 2011. Reamintim faptul: din 24 

februarie 2011, acest canal de socializare pe care 

îl administrez va păstra doar membrii vorbitori de 

limbă română...care vor să comunice. Subscrieți 

dedesubt la dialog...sau lăsați-ne în ale noastre! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Socializarea e în 

pom...pentru că socializarea nu e pe toate 

drumurile. Ca să socializezi trebuie să fii, ca să ai 

ce...să parlești în limba română...și, de ce nu, în 

vietnameză. 

Dorin Octavian Picioruș: Că, da, ceea ce 

contează e...să pari că ești...și nu că ești și pari a fi 

fiind... 

Dorin Octavian Picioruș: Și, după tot 

travaliul discutativ...mai mâncăm puțin un cârnat 

cu...muștar... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

frumos și pe ziua asta: m-am umplut de vorbă cu 

dumneavoastră! 

Dorin Octavian Picioruș: Ninsoarea de 

februarie e ca guturaiul tratat cu ceai bun. 

Dorin Octavian Picioruș: Deci, băieții mari 

nu plânge...sau nu plâng...iar fetele mari ce fac, de 

obicei? Ce fac. Cristina Chipurici, fetele 

mari...când băieții plânge
373

? 

Dorin Octavian Picioruș: Variantă 

ajutătoare: ele plânge când ei plânge... 

Altă variantă, a doua: ele se bucură când ei 

plânge... 

A 3-a: ele le șterge ochii la cei care plânge 

sau plâng. 

Dorin Octavian Picioruș: Și o fată mai bună 

de gură a zis: „Îi dă în m**** pe toți...și profită de 

ei la maximum”. Asta până nu se găsește unul mai 

descurcăreț...să o perchiziționeze pe fată la 

„sentimente”...și să o lase cu buza umflată? De ce 

nu...uscată...ci umflată? 

                                           
373 Aluzie la cântecul lui Dan Bitman (Holograf): Și băieții plâng 

câteodată. A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=tmuVJK5Z2vo.   
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Dorin Octavian Picioruș: După ce ieri am 

scris treaba cu „pisoiașul” pe TPA, seara, într-o 

reclamă...el îi cade la picioare soției...și îi spune 

nu place...Și o numește...? Cine a fost pă 

fază...primește un premiu colosal din partea 

noastră... 

Dorin Octavian Picioruș: E vorba de „nu 

pleca”...în loc de „nu place”. În mesajul supra... 

Dorin Octavian Picioruș: De ce doamna 

Gianina Corondan
374

 are ochii verzi? 

Ginger Palici: dependența socială? 

Dorin Octavian Picioruș: Doamna Gianina 

Corondan e o mare și nonconformistă 

prezentatoare TV...și societatea e verdele ochilor 

ei. 

Ginger Palici: aha 

nonconformistă din alea liberaliste de prin 

anii ’60 sau nonconformistă cu politica  

eliberatoare a lui Băsescu? 

sau nonconformistă cu "pisoiașul" din 

povestea TPA? 

sau nonconformistă cu ipostasul ce are 

"caracterologie" prea variată în România ori UE? 

sau nonconformistă că așa-i vine d-ei? 

sau nonconformistă că așa a citit pe Netlog?  

Vezi: 

http://ro.netlog.com/groups/psihodan/blog/blogid

=1223808.  

Dorin Octavian Picioruș: Ai dont nou!...Mă 

excedați cu întrebările. Mi-am pierdut coerența 

gândindu-mă la ele... 

 

* 

 

Adriana Popa
375

 (22 februarie 2011, ora 21. 

19):  

una-două vorbe la linkul "Cultura bate 

criza" pe care tocmai l-am postat, dacă vreți să vă 

uitați și [dacă] v-ați uitat vreodată la cât mi-am 

bătut și eu gura pe aici de un an de zile.  

                                           
374 Prezentă și ea între „prietenii” mei de Facebook.  
375 A se vedea: https://www.facebook.com/adria74/.  
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sincer, mi-am dorit comunicare, am dorit 

"să fiu în pace cu toata lumea" mai bine zis, dar 

treaba asta nu s-a putut realiza.  

nu știu cum ați receptat și un mesaj mai 

vechi al meu.  

mai am să vă spun câte ceva, nu am timp 

acum, îmi cer scuze 

vă spun de pe acum că deznodământul s-ar 

putea să fie tot "mergi în pace"/ "îngerul 

Domnului să te necăjească" +/- "Dumnezeu să te 

aibă în pază!" 

dar, vă rog, nu mă luați cu "lăsați-ne în ale 

noastre", de parcă sunteți [ați fi] vreo autoritate 

infailibilă.  

haideți că scriu tot.  

Adriana Popa: am salutat apariția 

platformei "teologie pentru azi" ca idee; poate și 

datorită unor păreri diferite, lipsei timpului, stării 

necesare, lipsei de iertare pentru o anume acțiune 

am ocolit-o mai apoi.  

Știți cum e, preferi să te "informezi" din 

altă parte, dacă poți.  

Știu că mi-a plăcut un video-plimbare prin 

București
376

, publicarea jurnalului mi-a trezit 

interesul
377

 (o idee drăguță). 

 dragoste, mâncare, teologie
378

 – zău că nu 

îți vine întotdeauna să comentezi/ nu ești sigur/ 

pregătit
379

/ să vorbești despre asta în public (notiță 

                                           
376 Am făcut la un moment dat video blogging prin oraș. Adică file 

video, în care mergeam pe stradă cu camera de luat vederi în funcțiune 

și comentam diverse lucruri, referitor la ceea ce vedeam sau la ceea ce 

doream să transmit. O comunicare în mișcare.  

Adriana Popa se referă la una dintre aceste file video.  
377 Se referă la cartea mea: Dorin Streinu, Opere alese, vol. I, Despre 

mine însumi (Jurnal de scriitor. Fragmente) (526 pagini). Care poate 

fi downloadată de aici:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/12/dorin-streinu-opere-alese-

vol-i-2010/.  
378 Adriana Popa era agasată de diversitatea de subiecte pe care le 

propunem online.  
379 Răspunsul e: nu ești în stare! Adriana Popa, ca și mulți alții care ne 

citesc, nu sunt în stare să ne comenteze la un nivel elegant, cu miez și 

de aceea nu vor să se facă de râs sau nu vor să ne arate că ne citesc. 

Nu vor să se devoaleze.  

E mai ușor să te duci la un anonim sau la unul care pare ca tine, ca să 

îi comentezi un text sau o fotografie, decât să vii la cineva care vezi că 

îți pune înainte cărți întregi.  
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– la teologie, la unele discuții și materiale îmi 

spun "a quoi bon?").  

Și încă un lucru: m-ați făcut să râd
380

 cum 

nu am mai făcut-o de mult în ultima vreme.  

Papa Folley este Berney parcă
381

. Barney 

este din alta familie renumită, știți dvs., 

Flintstones:).  

Dvs. cum vă evaluați ultimele perorații
382

 

de pe facebook? 

Dorin Octavian Picioruş:  

Doamnă Adriana Popa, perorațiile mele de 

aici sunt fulgerătoare și însuflețite și prea 

inteligente ziceri în limba română făcute în fața 

autismului de Facebook.  

Însă sunt ziceri cu scadență
383

 (blugii costă 

luna asta cu până la 70% mai puțin
384

)...pentru 

oameni care nu pricep mai mult.  

O, da...mie îmi place să discut despre 

literatură, știință, teologie, flori, filme, fete și 

băieți la cote înalte
385

! 

Însă, când nu am cu cine...joc teatru 

esențialist
386

.  

Adică bat iapa...ca să priceapă...copitele ei.  

                                           
380 Pentru că Adriana Popa a confundat ironiile mele la adresa 

tăcuților mei „prieteni” de pe Facebook...cu pierderea mea în lucruri 

ușurele. Sau așa ar dori să fiu: să scriu lucruri ușurele, pentru că o 

doare capul la lucruri complicate.  
381 A crezut că îmi bat joc de convorbitorul meu, pronunțându-i 

numele greșit. Însă Bernie îmi este confident...și dacă, din repezeală, i-

am greșit sau i-aș fi greșit numele, el nu s-ar fi cramponat de acest 

lucru. Însă Adriana Popa dorea să îmi arate cât de ignorant și de 

bădăran sunt eu cu oamenii.   
382 Adică ironiile la adresa tăcerii lor, a „prietenilor” mei de pe 

Facebook.  
383 Ca pentru oameni pe care îi interesează lucrurile frivole, uşoare, 

fără profunzime.  
384 O reclamă de atunci, dintr-un magazin.  
385 În timpul comunismului jucam un joc inteligent, care se baza pe 

cunoștințele noastre diverse, numit Flori, filme, fete și băieți. Pe un 

caiet mare, împărțeam foaia în mai multe coloane și fiecare rubrică era 

dedicată unui domeniu: țări, filme, nume, cărți etc.  

Cineva propunea o literă...și cuvântul respectiv, cerut de rubrică, avea 

drept inițială acea literă.  

Spre exemplu: dau litera A. Și dacă aveam în joc mai multe coloane, 

eu trebuia să răspund la fiecare coloană cu un cuvânt, care începea cu 

A. Țări: America; nume de fată: Anca; nume de băiat: Andrei; verb cu 

a: a aduna etc.  

Aici fac referire la acest joc. Cu sensul: mie îmi place să vorbesc  

despre orice...la cote înalte.   
386 Care are întotdeauna substrat serios.  
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Cum dumneavoastră ați fost o inexistentă 

prezență
387

 alăturată mie...cred că veți avea parte 

de această delectare extrem de originală...doar 

până joi dimineața. 

În rest: cultura nu bate niciodată criza...ci 

ea se face cu criză...adică [criza] e însăși esența 

culturii. 

Dorin Octavian Picioruș: Ca rămas bun, 

doamnă Adriana Popa...trimiteți-mă undeva, pe 

întinsul netului...unde să găsesc ceva scris și creat 

de dumneavoastră...despre care să îmi dau cu 

părerea... 

O, da, dacă o să îmi placă...o să scriu despre 

ce cred despre creația dumneavoastră pe TPA, 

chiar și când ne vom lua la revedere de pe 

Facebook.  

Voi scrie cu atenție, nepărtinire și fără 

discriminare.  

Chiar dacă nu sunteți infailibilă... 

Adriana Popa: e puțin și nu de mare 

importanță
388

 (dacă aveați ochi, cred că ați fi putut 

vedea), recunosc (nu cred că am păreri de sine 

hiperbolizate), dar mie nu mi se pare esențial 

[ceea ce fac eu].  

Există și (doar) promotori
389

.  

Cred că ne definesc și preferințele, 

admirațiile pe care le aducem [le avem vizavi de 

un lucru] unui lucru sau altul.  

Un comentariu pe TPA nu cred că aș 

merita, nici negativ, nici pozitiv, iată că la asta nu 

mă așteptam, din nou
390

.  

                                           
387 A fost „prietenă” cu mine pe Facebook fără să discute ceva cu 

mine.   
388 Iar cea care avusese mofturi legate de TPA, nu avea, în fapt, nimic 

cu care să mă entuziasmeze.  
389 Adică ea era un publicitator de evenimente...și îi părea rău că eu nu 

apreciez faptul că ea prezintă evenimente. Eu aș fi apreciat-o dacă ar 

fi fost, ea însăși, un eveniment cultural. Eu veneam la ea ca un 

eveniment editorial continuu, pe care ea îl disprețuia...iar ea ca o 

publicitatoare a altora. Și tot ea era supărată, că nu e receptată...  
390 A considerat o insultă faptul că doresc să vorbesc despre ea...dar 

Adriana Popa venise să comunice cu mine pe Facebook...și mă citea 

pe TPA.  

Poți să comunici cu cineva, fără ca să accepți replicile celor cu care 

ești în dialog? Poți să dialoghezi fără ca să iei aminte la părerea 

celuilalt despre tine?  
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Dați-mi voie să consider că ați întins din 

nou coarda ș.a.m.d. și să mă retrag
391

. 

 

Puşkin 

 

Cine ştie gloria ce este! 

Cu ce preţ îşi dobândi-n poveste 

Fericirea de-a glumi cu spor 

Şi-nţelept, şi-abil, şi sub, şi peste, 

Tainic mut, pe seama tuturor, 

Picioruş spunându-i la picior?
392

... 

 

1943 

a scris: 

Anna Ahmatova.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos
393

 pentru comentariu! 

 

* 

 

22 februarie 2011. Deci 24 ianuarie 2011 e 

ziua scadentă! Dai un comentariu la nașul 

mare...mergi mai în față, spre viitor. Nu 

dai...înseamnă că nu îți place frendșipul de modă 

nouă, adică comunicarea de socializare... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Uimește-ne cu 

cuvintele tale duci ca inteligența! Fii cool că țara 

geme de notorietate!  

                                           
391 Din ce dialog să se retragă...dacă acestea erau singurele cuvinte pe 

care mi le spusese?  
392 Și pentru ca să nu plece doamnă...a scotocit după un poem în care 

apare cuvântul „picioruș”, bineînțeles cu referire la numele meu de 

familie. Un gest sexist, dizgrațios... 

Dacă m-aș fi comportat la fel, atunci ar fi trebuit să fac un joc de 

cuvinte sau o remarcă prostuță vizavi de numele ei, de fizionomia ei, 

de localitatea în care s-a născut etc.    

Însă...a ales o poetă, nu una oarecare, pentru că eu sunt poet...și a vrut 

„să demonstreze” că și ea are cultură. Numai că nu cultura Adrianei 

Popa era problema ci necomunicarea ei. Ea venise să comunice dar a 

tăcut mâlc și doar a consumat munca noastră online. Nu era însă 

singura persoană în această situație...  
393 Ce să îi mai spui cuiva...care se crede deștept doar la final? Îl lași 

să creadă că „a procedat corect”. Că „mi-a zis-o”...  
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Dă un esemes, din greșeală, dedesubt...dacă 

vrei să ai o dragoste ca mărțișorul... 

Dorin Octavian Picioruș: Rectificăm cu 

litere mari: 24 februarie 2011. 

 

* 

 

23 februarie 2011. Vă mulțumesc pentru 

tăcerea dumneavoastră galantă și pentru opțiunea 

pe care v-ați asumat-o. Însă trebuie să înțelegeți 

că în socializare nu e de ajuns o poză, o mie de 

poze...și ceva comentarii aruncate la zile mari...ci 

e nevoie de o constantă interacțiune, care să 

producă noutate existențială. 

 

Dorin Octavian Picioruș: Nu m-am așteptat 

ca după câteva cărți, zeci, personale...și predici 

puse aici și articole...feedbackul dumneavoastră să 

fie aproape zero.  

Nu știu ce înseamnă pentru dumneavoastră 

socializare, însă pentru mine înseamnă o 

cunoaștere reală a celuilalt...cu potențele și modul 

lui de-a fi, cu plusurile și minusurile lui... 

Dorin Octavian Picioruș: De aceea, regret 

faptul că voi renunța la aproape 200 dintre 

dumneavoastră...Aceasta e ultima zi. Spre seară 

voi personaliza la modul radical acest cont... 

Ovidiu Stanciu: Părinte, dar de ce trebuie să 

renunțați la ei? io consider că e ca o trusă de scule 

unde deasupra stau doar cele pe care le folosesc 

frecvent; pe celelalte le las acolo că, vorba aia, 

"nu cer de mâncare" 

vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, e 

doar o părere personală. 

Dorin Octavian Picioruș: Trusa de 

scule...nu înregistrează date, experiențe, domnule 

Ovidiu!   

Însă o doamnă, ca Adriana Popa...vine...ne 

aude vorbind...citește...se amuză...pleacă...se 

crede deșteaptă...proștii sunt doar cei care și-au 

spus inima...deștepții sunt cei care nu spun nimic 

interesant...  
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Tocmai de aceea vrem să îi trimitem 

acolo...unde se simt bine, [dimpreună] cu alți 

tăcuți ca și ei... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică, dacă vrei și 

ești în stare să comunici...rămâi...Dacă te crezi 

nepregătit, foarte deștept...sau foarte prost...ne lași 

în pace! 

Ginger Palici: D-na Adrana o fi introvertită 

cu din ăștia nici Ageru pământului nu te 

poate junghia 

Ginger Palici: Adriana/ corectare 

 

* 

 

23 februarie 2011. Mulțumirile mele pentru: 

 

Dorin Octavian Picioruș: desenele și 

picturile doamnei Bogdana Maria Daradici 

Dorin Octavian Picioruș: pentru 

comentariile domnișoarei Laura Ana-Maria 

Bostan  

Dorin Octavian Picioruș: Pentru 

interacțiunea cu domnul Costion Nicolescu de la 

facultatea de Teologie. Păcat însă că ultima... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru fotografia 

lui Ioan Vlăducă a Cristinei Nichituș Roncea, pe 

care am preluat într-o carte a mea...cu toate 

trimiterile de rigoare... 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru tăcerea 

părintelui Iorga Florin și a altui coleg al nostru: 

Petre Valeriu Daniel... 

Dorin Octavian Picioruș: Îmi pare rău că nu 

am putut vorbi domnilor Ion Coja, Crin 

Antonescu, Mircea Geoană... 

Dorin Octavian Picioruș: Îmi cer scuze 

pentru eventuale indispoziții pe care vi le-aș fi 

putut provoca... 

* 

 

23 februarie 2011. Domnilor și doamnelor, 

iubiți prieteni, am trecut de la tăcerea în 221 la 

comunicarea (sper...) în 18... 
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Sper să ne cunoaștem mai bine, cu 

asentimentul dumneavoastră, fie că e vorba despre 

jurnalele scrise sau nescrise ale lui Marius 

Cruceru sau opiniile, încă neaflate, ale doamnei 

Otilia Kloos. Pentru că relația e un dar care se 

dorește și nu o pură întâmplare... 

 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 

tuturor! 

Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Bogdana 

Daradici...dacă considerați că e o greșeală 

speranța mea, că încă vă putem cunoaște mai 

bine...vă rugăm să ne spuneți! 

Dorin Octavian Picioruș: Părinte Petru 

Pruteanu vă mulțumesc pentru detaliile referitoare 

la tipicul de la Simonos Petra...și sperăm să 

dialogăm... 

Dorin Octavian Picioruș: Părinte Cătălin 

Maier (http://www.parohiasfana.ro/contact.html) 

dacă aveți cuvinte pentru parohienii 

dumneavoastră...ne puteți considera și pe 

noi...audienții înțelepciunii dumneavoastră. 

Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Mihaela 

Mihăilă vă mulțumesc pentru traducerile de 

odinioară...și considerăm că puteți fi partenera 

noastră de dialog.  

Dorin Octavian Picioruș: Pentru toți la un 

loc...început bun în relația cu noi! În relația din 

apropiere...  

Dorin Octavian Picioruș: Excelența voastră, 

domnule Marius Cruceru...abia așteptăm să ne 

spuneți, așa, ca baptist convins...cum vă pregătiți 

pentru Postul Mare care se apropie? V-ați 

cumpărat cartofi? Faceți sarmale de post? Mâncați 

pâine cu apă și cu zahăr? Cum procedați! Dați-ne 

sfaturi zemoase...că noi le primim cu dragă 

inimă... 

Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Otilia 

Kloos...nu în ultimul rând: zăpada de București e 

mică copilă pe lângă cea din Minnesota. Și, cu 

toate astea, noi visăm la răspunsul dumneavoastră 

care trebuie să ne parvină...pentru că interviul nu e 
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ca iarna...ci ca vara. Că d-aia e vară: ca să 

vorbește lumea unii cu alții. 

Ginger Palici: bine, bine, n-am uitat 

Dorin Octavian Picioruș: Știu asta...Dar a 

fost așa...ca iarna... 

Ginger Palici: ca lipitoarea când îi dai sare 

Dorin Octavian Picioruș: Cam așa...Eu vă 

împing...ca să spuneți tot...absolut tot...ce e 

folositor pentru alții... 

 

* 

 

23 februarie 2011. Despre Judecata 

Domnului, a Celui Preafrumos în strălucire... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/22

/predica-la-duminica-lasatului-sec-de-carne-

2011/.  

 

Ginger Palici: dacă e așa, 

dacă "infricoșătorul" e dichisit în "epifanis', 

atunci de unde știu eu ce velințe mă traduc de-a 

binele și ce scoarțe mă mint
394

? 

adică trebuie comparat totul cu 

Septuaginta, sau cum? 

Ginger Palici: de-a binelea/corectare 

Dorin Octavian Picioruș: Cam așa: toate 

comparate cu traduceri critice în limba greacă... 

Ginger Palici: aha 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că ori s-a 

schimbat limba...ori traducătorul a parafrazat... 

Ginger Palici: aha 

* 

23 februarie 2011. Despre delicatețe și 

vedere duhovnicească. Că ceea ce vezi cu tine...e 

mai puțin și periferic...pe lângă ceea ce privești 

împreună cu Dumnezeu. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/23

/cuvintele-duhovnicesti-vol-ii-jurnal-2003-2004-

9/.  

                                           
394 Nu veți ști niciodată...dacă nu veți citi Scriptura în limba greacă.  
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* 

 

23 februarie 2011. Că care e numeralul în 

limba latină...Zicem așa, să facem un spirit de 

atenție... 

 

Dorin Octavian Picioruș: 

http://www.limbalatina.ro/gramatica/numer

alul.html.  

Dorin Octavian Picioruș: În jur...mai sunt și 

alte lucruri. 

Dorin Octavian Picioruș: Și o întrebare la 

ordinea zilei: cum stați cu frigul...din inimă? 

Ginger Palici: cam cocoșată 

e frrriiiiiiig 

încerc să mai rostesc un "Doamne 

miluiește-mă", dar mă nămolesc în lacoviște 

mulțam de site-ul cu latina 

Dorin Octavian Picioruș: A fost așa: ca 

pentru americanii de limbă latină... 

Ginger Palici: hihihi 

Dorin Octavian Picioruș: Da, și mie îmi 

place să am cu cine vorbi...adică oameni cu bun 

simț cu care să vorbesc... 

Dorin Octavian Picioruș: Diseară, maistru 

Cruceru scrie despre americanul de rând...Poate îi 

dați niște soluții în dragoste...ca să scrie și el ceva 

mai bine pe blogul lui... 

Ginger Palici: nu li am cu dragostili 

ți nici netezului din ea nu mă dau, nicicum, 

o iau și eu, rara, rara, prin hățișul României 

din inima mea 

ce mă tot sâcâiți cu americanii? 

Dorin Octavian Picioruș: „Vai și-amar”
395

 și 

gândește, maestre? Ce-avuseră-ți iarăși cu 

Fidela
396

? 

                                           
395 Emanuel Conțac:  

http://www.itpbucuresti.ro/media/facultate/cv%20liste%20lucrari/CV

%20Emanuel%20Contac.pdf.  
396 O aluzie la un articol al său pe tema unei traduceri recente 

neoprotestante a Scripturii. Din spațiul românesc. Discuția începuse cu 

acesta:  

http://mariuscruceru.ro/2010/01/23/traducerea-fidela-o-hiperbola-

fidela/.  
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Dorin Octavian Picioruș: Nu, dragă 

doamnă, Cruceru v-a scris, pe bune, despre 

americanii de rând, care nu știu ce fac...Eu zic să 

îl ajutați în acest sens... 

Dorin Octavian Picioruș: va scrie...el va 

scrie astă seară... 

Dorin Octavian Picioruș: Eu, care sunt 

cititor înrăit al dumnealui...știu tot...și de aceea îi 

ies în întâmpinare...cerându-vă să îi dați o mână 

de idei...ca să le scrie și el... 

Dorin Octavian Picioruș: Zic de bine, 

excelență, nu? Să-i ajutăm pe ereticii baptiști...ca 

să ne ia fața! 

Ginger Palici: nu-mi vine la socoteală că-și 

caută scrisa... 

și eu dorm la nămiezi când soarele stă-n 

cruci în nămeții americănoși... 

o cam bag pe mânecă de frică 

oi crăpa de graiurile domniei-sale mieroase 

și ademenitoare 

Dorin Octavian Picioruș: Adică nu vreți să 

îl ajutați...pentru că dormiți pe-nfundate...D-aia a 

ajuns unde a ajuns America...că dormiți în ea la 

greu... 

Dorin Octavian Picioruș: În România se 

lucrește...nu se dormește! Se mai moțăie, așa, din 

când în când...în rest: acțiune! 

Ginger Palici: mi-oi trage o palmă ca la 

Urlați, 

m-oi trezi, 

de milă, de silă, 

o să-l ajut 

Dorin Octavian Picioruș: Pe Arhi.ro îl știți, 

doamnă? S-a dat la bucătărie...A făcut ficăței cu 

ceapă călită...Îți vine să mănânci și să tremuri... 

Ginger Palici: nu se dormește... 

hihihi 

lupte-se, lupte-se,  

românul 

Dorin Octavian Picioruș: Cu cine vă luptați, 

cu ostrogoții? 

Ginger Palici: cine-i Arhi.ro 
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Dorin Octavian Picioruș: Un băiat 

tătar...care face blogging 

Dorin Octavian Picioruș: Căutați-l că are 

burta mare... 

Ginger Palici: ficățeii o să vă facă rău 

o să vă tremure coprinsurile în grăsime, 

păcat 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru trei prostii 

pe care le scrie Arhi...are un rating de 100 de inși 

in direct. 

Ginger Palici: stați că mă uit 

Dorin Octavian Picioruș: Lui îi face 

rău...prostia...nu ficățeii! 

Dorin Octavian Picioruș: A fost o 

glumă...Nu aveți ce să vedeți...decât bătăi de joc 

tinerești... 

Ginger Palici: de unde știți că-i tătar? 

găinează lâncezind, 

sau nu-și are toți boii acasă? 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru că am 

experiență în online...de aceea știu...Iau aminte... 

Dorin Octavian Picioruș: Maestre
397

, ziceți-i 

cu americanii!...Dați-ne pontul mai înainte!... 

Ginger Palici: aha 

Dorin Octavian Picioruș: Da, cine 

cunoaște...își aduce aminte... 

Dorin Octavian Picioruș: Și cine își aduce 

aminte...parcă n-a uitat tot... 

Dorin Octavian Picioruș: Dar dacă 

americanii...sunt români? 

Dorin Octavian Picioruș: Americanul de 

rând e un om biped, cu largi orizonturi înguste...ca 

și chinezul român sau ostrogotul belgian... 

Ginger Palici:  

Părinte, 

M-am tot gândit la ce lucrați Sf-Voastră 

online, 

nu vă invidiez, dar aș vrea și eu să ajut, 

aveți o inimă de șoim, 

dați-ne și nouă o idee cum să luptăm 

                                           
397 Mă adresam lui Marius Cruceru, încă „prieten” cu noi pe 

Facebook.  
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Dorin Octavian Picioruș: El se uită la 

televizor...butonează...se crede altul...mănâncă 

prost...violează ce poate...face păcate cu 

duiumul...pentru că și românul face din 

astea...chiar și românul baptist... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă americanul 

baptist...ca și românul baptist...merge după 

gânduri precugetate prost...și sunt în afara 

Bisericii lui Hristos...pentru că nu are nimic de-a 

face cu ea... 

Dorin Octavian Picioruș: Chiar dacă 

baptiștii sunt sau nu protestanți..chiar dacă ei sunt 

sau nu sunt duși la școală...eclesialitatea nu ține 

de secolul 16, ci de secolul I. 

Dorin Octavian Picioruș: Iar dacă găina nu 

naște pui vii
398

...ci morți...atunci găina nu e 

                                           
398 Aluzie la articolul „celebru” din Evenimentul zilei:  

 
 

Preluat din locația:  
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pupăză din tei...după cum nici americanul nu e 

plop din măr. 

Ginger Palici: mergeti pe Pithless 

Thoughts, cred că Steven Robinson le cam 

explică, fără să critice prea mult, cu diferența 

protestanți/ ortodocși/ ceva cu scaunele/ să-mi 

spuneți ce credeți 

Dorin Octavian Picioruș: Americanul...se 

întoarce din țările calde, de obicei vara...pentru că 

iarna naște pui vii... 

Restul e la domnul [Marius] Cruceru...care 

va scrie astăzi despre americanii de rând...tot la fel 

cum domnul [Andrei] Pleșu a scris despre imbecili 

acum 10 ani...și de atunci nu a mai gândit nimic 

nou în domeniul imbecilității... 

Ginger Palici: cred că trăirea ortodoxă are  

rădăcini în ecesialitatea sec. intâi 

și întotdeauna pe Sf. taine, 

altfel nu e nicio scăpare, nicio kerygmă 

Ginger Palici: Taine/ corectare 

Dorin Octavian Picioruș: Dar domnu’ 

Cruceru nu e de acord cu acest lucru...Pentru că la 

el, eclesialitatea o are toată lumea când vrea 

mușchiul ei... 

Ginger Palici: păi atunci ce, luptăm pentru 

colaci? 

Ginger Palici: colaci cu mușchi pe ei? 

Dorin Octavian Picioruș: Taim aut...Mă 

cheamă vocația! Puțin mai încolo ne mai batem în 

spadele cuvântului... 

Ginger Palici: ok 

 

* 

 

24 februarie 2011. Cum e să fii prolific...și 

nu doar să te crezi prolific. Paradigma Paul 

Goma. Încă 17 file video după cele 3 anterioare... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/24

/paul-goma-in-tot-mai-mult-video/. 

 

                                                                                   
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/2/28/Articol.gaina_din_evz.

JPG.  
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Dorin Octavian Picioruș: Marius Cruceru 

(vă anunțăm respectuos) s-a dat la baptistul român 

de amvon...care folosește intempestiv pe dacă, 

parcă și fiindcă...în limbajul comun și necomun... 

În curând va scrie despre suflatul de 

potasiu...și despre pasărea colibri, care i-a intrat în 

nas lui Iosif Țon...tocmai când acesta vorbea 

despre nevoia unei pnevmatologii extinse în 

teologia baptistă...Stați aproape...că nici nu știți ce 

poate să scrie!... 

Dorin Octavian Picioruș: pnevmatologii, 

desigur... 

Dorin Octavian Picioruș: sulfatul de 

potasiu, în concluzie... 

Dorin Octavian Picioruș: Statutul „eclesial” 

al lui Iosif Țon? 

Dorin Octavian Picioruș: Nu achesați o 

discuție...Părinte Petru Pruteanu? E o eroare că v-

am păstrat în cercul închis al dialogului? 

Dorin Octavian Picioruș: Așteptăm 

răspunsul dumneavoastră doamnă Bogdana... 

Adică e un lucru bun să vă cunoaștem mai 

bine...sau nu? 

Dorin Octavian Picioruș: Părinte Cătălin 

Maier...vă ascult! Ați auzit că nu vreau să scrieți 

cărți, pentru ca să vorbiți cu mine...Însă puteți să 

vorbiți...pentru că gândiți, nu? 

Ginger Palici: autentic acest Domn Goma 

aș vreau să știu ce l-a determinat să facă 

videoclipuri 

e viiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

mă face să simt că e viu numai ceea ce e 

autentic și limpede 

e viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

Dorin Octavian Picioruș: Da, foarte 

viu...deși cu presimțirea morții...Astăzi am 

ascultat vreo 8 din cele 17... 

Ginger Palici: Doamne, de ce e moartea așa 

legată de viață? 

de ce struniri și frânghii ne ținem? 

Dorin Octavian Picioruș: Este...și trebuie să 

faci cât se poate... 
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* 

 

24 februarie 2011. Jurnalul bun e ca 

salamul de la Tache Măcelaru...Nu e cum zice 

lumea
399

...că știe să îl facă oricine...E o artă! E 

arta sincerității confesive.  

Pentru că există o sinceritate care tace și 

alta care vorbește...Iar asta e o sinceritate care se 

destăinuie pe îndelete... 

În concluzie: Hai, Cruceru, dă-ți toate 

jurnalele...că țara geme de dorul lor! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/24

/cuvintele-duhovnicesti-vol-ii-jurnal-2003-2004-

10/.  

 

Ginger Palici: le-am cam pierdut firul... 

cred că trebuie să le iau iar de la capăt 

pentru întregirea nesimțirii mele... 

dar am citit aseară un pic despre fer. 

Sofronie
400

 

mă bucur așa mult că-l apreciați ca 

neînlocuibil 

gesturile cu plânsul și femeia sunt din cele 

mai omenești 

acest om a căutat din greu adevărul 

am și eu niște spicuiri esențiale despre viața 

duhovnicească scoase din Fer.[icirea] sa 

uitați câteva din ele: 

1. Schimnicul e rugător pentru lumea 

întreagă. Se roagă pentru întregul Adam ca pentru 

sine. 

2. Hristos Se gândește mereu la Tatăl. 

3. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi e 

lucru mare. 

4. Nu este altă cale decât Evanghelia. 

5. Cheamă-L pe Dumnezeu! 

6. A te ruga pentru lume înseamnă a-ți 

vărsa sângele. 

                                           
399 Aluzie la o reclamă TV la mezeluri.   
400 A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Sofronie_%28Saharov%29.  
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7. Și merge omul cu picioarele pe pământ, 

și cu mâinile lui lucrează, dar nimenea nu știe că 

în duh el trăiește în Dumnezeu... 

8. Toată viața întru Hristos e însoțită de 

primejdie. 

9. Nu te opri la naționalism! 

10. Lumea trăiește cu alte țeluri, nu în 

Hristos. 

11. Fiecare din noi să năzuiască să trăiască 

întreaga istorie a omenirii! 

 

* 

 

24 februarie 2011. Pentru că se poate mai 

mult... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/24

/cuvintele-duhovnicesti-vol-ii-jurnal-2003-2004-

11/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule Ovidiu, 

ați expus vreodată la galeria aceia micuță de 

caricatură...de pe lângă Mănăstirea Stavropoleos? 

Am trecut recent pe acolo...și am văzut că există 

expoziții continue... 

Dorin Octavian Picioruș: „Deformatori de 

gust”, domnu Cruceru? Adică ce are, domne, are 

gustul stricat...ca laptele...cei care vinde cidie pe 

după slujbă
401

? 

Dorin Octavian Picioruș: Mâncați-aș banii, 

domn’ Cruceru...ce tango ne-ai tras? Autorul e de 

no comment...Cine e?  

Dorin Octavian Picioruș:  

http://ia700407.us.archive.org/7/items/Tang

oulGolgotei/TangoulGolgotei.mp3.  

Muzică baptistă autentică...pentru cei care 

nu știe cum e cu urechea muzicală... 

Dorin Octavian Picioruș: Domne, toate ca 

toate...dar un moment de politețe nu puteți avea?! 

Omul a zis ce-a putut...Nu contează că e 

penibil...contează că se produce... 

                                           
401 Aluzie la un articol al său despre vânzările de după conferință.  
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Dorin Octavian Picioruș: Deci, care e 

părerea dumneavoastră, că în vama Ploiești [????] 

s-au mai găsit niște infractori chiar...pe mai 

marele vămii? 

Dorin Octavian Picioruș: Cum vă pregătiți 

pentru Postul Mare care o să vină? 

Dorin Octavian Picioruș: Sâmbătă se fac 

pomeniri ale morților...adică din alea care nu are 

domnul Cruceru... 

Dorin Octavian Picioruș: Iar eu vă invit la 

un pahar cald de vorbă... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică așa...mai 

de-ale noastre, mai bătrânești...d-ale vieții... 

Dorin Octavian Picioruș: Ce mâncați mâine 

de post, domnule Cruceru? 

Ginger Palici: am ascultat și eu din linkul 

cu Golgota 

marturisesc; nu le am cu ale Golgotei 

legănate-n tango 

păi ce, taina răstignirii Fiului lui Dumnezeu, 

ce e-n ascultare desăvârșită față de Tatal Se 

moaie-n înțelegere prin psihismele ieftine de 

"lalala',/ doamne bade ce n-aș da/ să fiu mai 

acătărea?/ 

dacă vreți diortosiri mai realiste ale tainei 

ipostasului din noi, vă rog vizitați:  

http://distancelearning.iocs.cam.ac.uk/video

s/index.php?page=videos&groupid=67740&video

id=110&tag=2.   

acolo ți se spune clar și realist cam cum se 

ajunge la rugăciune 

cum se trăiește și participă la viața bisericii 

 

* 

 

24 februarie 2011. Ruxandra Cesereanu, 

Decembrie 89:  

http://www.docstoc.com/docs/38052269/Ru

xandra-Cesereanu---Decembrie-89.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Deși e pe 

piață...doamna Cesereanu ne-o dă gratis...În 

format Word... 
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Ginger Palici: Așa, da! abia aștept s-o 

citesc.  

 

* 

 

24 februarie 2011. Niște profesioniști d-

ăștia... 

A se vedea:  

http://www.eugeniavoda.ro/ro/emisiuni/.  

 

Ginger Palici:  

E și [Cristian] Bădiliță
402

 pe-acolo,  

la teologi... 

nu l-am văzut niciodată, 

ar trebui să m-apuc de citit pe rupte 

Ginger Palici:  

"profesionist al patristicii"? 

o fi mai ceva decât Pr. Coman
403

 

Ginger Palici: zice că doi pilono sunt în 

ortodoxie, biblia și tradiția, 

unde-i Biserica? 

sotia e "păgână și iudaică"? 

Ginger Palici: patristică învățată la paris și 

barcelona? 

unde-s papuceii papei? 

Dorin Octavian Picioruș: „Profesioniștii” e 

singura mare emisiune de interviuri cu celebrități 

pe care o are TVR-ul. 

Ginger Palici: Mulțumesc mult c-ați trimis 

informația, mi se pare decentă,  

și Eugenia Vodă
404

 se pregătește din timp 

înainte de-a lua interviuri 

am mai ascultat aseară, e prima oară în 20 

de ani când aflu de așa ceva
405

 

Dorin Octavian Picioruș: Din păcate e 

singura femeie în televiziunea publică care se 

gândește la tezaurizarea vieților oameni de 

calibru ai României de astăzi.  

                                           
402 Saitul său: http://www.cristianbadilita.ro/.  
403 Probabil se referă la Părintele Profesor Ioan G. Coman: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_G._Coman.  
404 Saitul Eugeniei Vodă: http://www.eugeniavoda.ro/ro/pagina-

principala.  
405 De o astfel de emisiune românească.  
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Emisiunea are în jur de o oră...și e 

transmisă între orele 23-24 în fiecare sâmbătă.  

Până acum era de la 12-1 noaptea...și văd că 

de una sau două sâmbete e de la ora 23.  

Mai există o altă emisiune, numită 

„Nocturne”, cu o altă doamnă erudită și drăguță, 

Marina Constantinescu
406

...însă e mai mult un 

interviu...decât un CV pe scurt, cum e emisiunea 

Eugeniei Vodă...  

Nocturne: 

http://www.tvr.ro/inregistrari.php?file=DATA-

2011-02-22-22-50.flv&id=Nocturne.  

Ginger Palici:  

am să mă uit  

mulțumesc 

cred că D-na Eugenia Voda a terminat 

filologia, altfel nu ar putea să fie așa de interesată 

și versată în întrebări-cheie 

Ginger Palici: am găsit ceva cu [un] 

evenim[ent] pt martie despre Fer. Stăniloae, sper 

să trimită vreun referat, de obicei cred că 

televizează conferința; 

http://www.saint-

serge.net/article.php3?idarticle=476.   

ne-o iau înainte străinii cu Fer. Stăniloae
407

 

Ginger Palici: a terminat teatrul. 

http://www.cariereonline.ro/articol/eugenia-

voda-nu-imi-plac-salturile-cu-parasuta-

inchisa?page=0%2C1.  

Muncește mult înainte de-a televiza. 

 

* 

 

24 februarie 2011. Și un antivirus de 

free...adică gratuit... 

A se vedea:  

http://www.immunet.com/free/index.html.  

 

Ginger Palici: Dacă-l instalez pe 

calc[ulatorul] meu, merge?  

Dorin Octavian Picioruș: Da! 

                                           
406 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Marina_Constantinescu.  
407 Cu cunoașterea vieții și a teologiei lui.  
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* 

 

24 februarie 2011. Când vine doamna 

Kloos...vine vorba multă...de după tăcere! 

Mulțumim frumos...că „fain” nu îmi place... 

 

Dorin Octavian Picioruș: L-am întrebat pe 

Cruceru ce e aia sexualitate...că el a auzit un 

pastor care predică despre sexualitate? E de 

porno sau nu...sexualitatea? 

Dorin Octavian Picioruș: Adică: cum 

abordează teologia baptistă acest subiect pe 

placul băieților academici? 

Dorin Octavian Picioruș: Ați găsit, doamnă 

Otilia...vreo greșeală de nume în partea a 5-a
408

? 

Ginger Palici: nu încă...mă mai uit... 

 

* 

 

24 februarie 2011. Pentru bucureșteanul 

care vrea să cumpere și o carte pe lângă un cârnat 

picant... 

A se vedea:  

http://www.precisemarketing.eu/livresque/.  

 

Ginger Palici: era și cartea religioasă pe-

acolo 

aș fi fost curioasă să știu cine-a publicat din 

astea... 

 

* 

 

24 februarie 2011. Și tot azi e ziua mamei 

lui Mihai Bendeac
409

...și el o iubește... 

 

Ginger Palici: ceva "nasol" cu Bendeac, 

nu-l pricep 

Dorin Octavian Picioruș: Un mare actor 

român, un comic...și tânăr pe deasupra. Are doar 

27 de ani... 

                                           
408 A cărții de interviuri pe care o făceam împreună.  
409 Blogul său: http://mihaibendeac.ro/.  
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* 

 

24 februarie 2011. Florin Lăzărescu a fost 

în Viena...Și de când e mai mult fotograf decât 

scriitor...fotografiază ca un literat... 

A se vedea: 

http://florinlazarescu.wordpress.com/.  

 

Ginger Palici: da, am văzut, îl ascultă de zor 

pe Piazzolla
410

 

cine-i Lăzărescu, anyway? 

Dorin Octavian Picioruș: Un scriitor din 

Iași, care s-a impus mai degrabă prin jurnalul 

său... 

 

* 

 

24 februarie 2011. Boii e frumoși foc
411

...E 

proaste însă cine ne aseamănă cu boii...De fapt și 

vacile sunt niște doamne, de felul lor... 

 

 
 

Ginger Palici: trag la jug, de asta... 

 

* 

 

                                           
410 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Astor_Piazzolla.  
411 Imagine preluată de aici:  

http://3.bp.blogspot.com/-OnQf4lyH0Sc/TV1-

CpoTF0I/AAAAAAAALng/MxlEFsQi6UE/s400/bou.jpg.  
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24 februarie 2011. Unii stau ca 

domnii
412

...alții ca la clasa a 7-a... 

 

 
 

 

Dorin Octavian Picioruș: De fapt, poza, da, 

poza...e un spațiu în care mintea dansează... 

Dorin Octavian Picioruș: Adică eu mă uit 

pe la ce mai scriu alții...și împărtășesc cu 

dumneavoastră impresii... 

Ginger Palici: oare ce-i în mintea 

politicienilor? 

aici
413

 se luptă republicanii împotriva 

democraților 

și nici nu știi ce frânghii se-mpletesc în 

culise... 

cum vedea Hristos politica? 

mereu amintește că Împărăția Lui nu e de 

aici 

cum îmbinăm
414

? 

cum cugetăm
415

? 

 

* 

 

                                           
412 Idem:   

http://4.bp.blogspot.com/-

HrXQhodBlBY/TVv74QhZpWI/AAAAAAAALm8/fGE-WU_T0-

E/s400/base+iliescu.jpg.  
413 În USA.  
414 Cum îmbinăm politica cu viața creștină? Într-un mod existențial. 

Politica face parte din aspectul social al vieții noastre iar tot ceea ce 

ține de noi face parte din viața noastră creștină. Așa că politica ne 

interesează după cum ne interesează și sănătatea, învățământul, 

justiția, poluarea, prețurile, programele TV, onlineul, viața cu toate ale 

ei.  
415 Ontologic și pragmatic. Tot ceea ce ține de noi trebuie cugetat în 

firescul lor și spre folosul nostru real.  
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24 februarie 2011. Vă rog să facem un pact: 

prefăceți-vă că nu mă știți și comentați așa cum 

comentați dumneavoastră pe la alții
416

! Și eu am 

să vă răspund la fel...Doriți? 

 

Dorin Octavian Picioruș: Întreb altfel: care 

e nivelul dumneavoastră, nivelul la care ați dori să 

scriu...pentru ca să vorbiți cu mine și să-mi 

comentați articolele aici și pe TPA? Adică cât de 

prost ar trebui să scriu ca să vă fiu pe plac? 

Dorin Octavian Picioruș: Să pun ceva flori, 

vrăbiuțe, pantofiori, youtubașe, să scriu fără 

diacritice, să pun emoticoane multe, să îmi schimb 

sexul, să mă rad în cap, să citesc revista 

„Femeia”
417

, să mănânc din două farfurii odată?  

Ce ar trebui să fac?! Da, știu, pentru mine e 

îngrozitoare o muțenie în 18 ca și o muțenie în 

2000... 

Dorin Octavian Picioruș: Facem altceva: 

până acum eu i-am șters pe alții dintre prieteni. 

Cei care nu mă vor...pentru că sunt...în toate 

felurile...și de aceea nu vor să vorbească cu mine, 

să îmi dea delete din Facebookul lor...Așa merge? 

Dorin Octavian Picioruș: Poate așa aflu 

care și câți vor să vorbească [cu mine] din cei 18 

de acum
418

... 

Ginger Palici: da, cine-o mai [fi] și acest 

Părinte Dorin Octavian? 

cu ce se mănâncă? 

se alege dintre mere au ba? 

și ce fel de cărți mai scrie? 

La început, când am intrat pe TPA, am 

crezut că-i glumă
419

, 

                                           
416 Unde se simțeau „liberi” și „volubili”. Unde aveau multe vorbe...  
417 A se vedea: http://www.femeia.ro/revista-femeia/.  
418 Care mai erau „prieteni” cu mine în Facebook.  
419 Diversitatea mea scriitoricească de la nivel online i s-a părut o 

glumă Otiliei Kloos în primă instanță. Dar celor ai noștri nu li se pare 

o glumă...slaba pregătire a preoților și a credincioșilor noștri prezenți 

online, care nu știu să vorbească nici despre teologie și viața Bisericii 

darămite despre filosofi, cultură, media, ciorbă de burtă etc.  

Pentru că asta a fost percepția primă a multora: că eu amalgamez 

lucrurile, că fac un talmeș-balmeș și multul meu făcut cu nevoință...a 

părut ca „furat de la mulți” sau ca „lipsă de orientare axiologică”.  
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abia acum îmi dau seama că trebuie să m-

apuc a tăia din stufăriș ca Făt-Frumos năzuind la 

frumoasa din castel 

și-mi trebuiesc nervi de oțel, nu șagă... 

Dorin Octavian Picioruș: Durerea mare o 

am pentru ei...doamnă, și nu pentru mine! Dacă 

niciun ortodox nu a înțeles că aici facem muncă 

teologică mare...e grav! 

 

* 

 

24 februarie 2011. De la 200...am ajuns la 

vorbirea în doi
420

, doamnă Otilia! Eu și 

dumneavoastră...Ceea ce e puțin...e și cel mai bun, 

câteodată... 

 

Ginger Palici: păi m-am uitat pe la prietenii 

Sf-Voastre, 

dar s-au rărit amar rândurile... 

Ginger Palici: eu tot mă gândeam, de pildă, 

ca Netlogul, și Facebookul și toate canalele astea 

de socializare nu fac altceva decât să ne arate cât 

de mult ne fărâmițăm, dacă nu ne punem mintea 

la borcanul întregirii
421

, ce ziceți 

cu ce sfat veniți? 

Dorin Octavian Picioruș: Că dacă avem cu 

cine discuta...merită să discutăm...pe orice canal 

mediatic sau față către față... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu s-au rărit...[ci] 

i-am rărit...pentru că le plăcea doar să tragă cu 

ochiul...și nu să se expună... 

Dorin Octavian Picioruș: uitați Cuvânt 

către tineri la Chicago de Pr. Irineu Curtescu; 

http://www.biserica.tv/video/273/pr-irineu-

cuvant-catre-tineri.   

PS Nicolae e acolo
422

.  

 

* 

                                           
420 Adică i-am eliminat și pe ceilalți 17 „prieteni” tăcuți de lângă noi, 

din Facebook.  
421 Dacă nu facem efortul întregirii/ unificării noastre interioare, 

duhovnicești.  
422 Se referă la ÎPS Nicolae Condrea:  

http://www.romarch.org/ro/pags.php?id=8.  
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26 februarie 2011. Bucurați-vă de un tur 

online prin Muzeul Țăranului Român din 

București.  

A se vedea:  

http://tour.muzeultaranuluiroman.ro/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Mirosul
423

 nu vi-l 

putem da...E un miros greu...dar autentic... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

pentru toate, doamnă Otilia! 

Ginger Palici:  

să trăiți, Părinte, 

mă uit acum prin Muzeu 

mulțumim mult! 

Dorin Octavian Picioruș: Și noi vă 

mulțumim, doamnă Otilia...și învățăm din 

impresionanta dumneavoastră viață și din tăria de-

a merge mai departe cu toate vicisitudinile din 

preajmă! 

 

* 

 

27 februarie 2011. Vă aștept continuarea la 

interviu, doamnă Otilia! Întrebarea e în finalul 

ultimului Word pe care vi l-am trimis...Vă dorim 

numai bine.  

 

Ginger Palici: da, am găsit-o abia în 

calculatorul meu de-acasă, dar am lucrat toată 

săptămâna, n-am avut timp nici să respir 

eu care credeam că s-a terminat cu interviul 

[meu] și începe [cel cu] Dl. Cruceru 

acu’ i-am pierdut pe toți... 

așa-i cu legea asta a pierderii, pierzi ca să 

găsești... 

Dorin Octavian Picioruș: Nu, domnul 

Cruceru se teme de propria sa umbră...darămite să 

îmi mai dea [un] interviu...Eu aștept să termin 

interviul cu dumneavoastră și să îl publicăm...ca 

                                           
423 Mirosul exponatelor din muzeu.  
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prima carte pe care o facem în colaborare. Asta 

contează!  

* 

 

28 februarie 2011. După ce audiați 

podcastul...mergem mai departe
424

! Nu mai puneți 

întrebări ci formulați-vă înțelegerile vizavi de 

textele sfinte. Nu încercați să credeți că puteți 

înțelege tot ceea ce citiți...trăind foarte departe de 

viața Sfinților care au scris cărțile. Podcastul e 

făcut în primul rând pentru dumneavoastră. Vă 

mulțumim pentru toate! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/28

/unirea-ipostatica-1/. 

 

Ginger Palici: Acum nu pot asculta, 

Părinte! 

Sunt la Century, și ăștia n-au sonor
425

. 

O să vă ascult după miezul nopții, după ce 

ies de la lucru. 

Mulțam de sugestia citirii!  

De aceea e bine să te consulți cu cineva, 

înainte de-a porni pe-un drum! 

V-am spus de acest text pentru că mi-a 

trecut prin minte ca fulgerul că ceea ce citesc e 

inedit; 

am mai citit cartea prin 1985, cred, 

i-am dat-o și prietenei mele Adriana Grosu 

(era studentă la franceză-engleză) 

dar e ca și cum n-aș fi citit-o: noi și noi 

înțelesuri se străvăd;  

cu cât citesc mai mult, cu-atât mai mult mă 

lovesc de taină; 

simt că Fer. Stăniloae
426

, când trece prin 

Ludwig Klages
427

, prin germani, sau ruși, nu 

                                           
424 Am comentat capitolul teologic din cartea Părintelui Stăniloae 

pentru că Otilia Kloos m-a rugat să i-l explic. Și i l-am explicat în 

format audio.  
425 La computerul...unde ea lucra la serviciu.  
426 A se vedea: http://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-prof-acad-dr-

dumitru-staniloae/.  
427 Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Klages.  
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înțelege persoana decât prin prisma Sf. Ioan 

Damaschin
428

, Sf. Maxim
429

, Leonțiu de Bizanț
430

. 

Abia aștept să vă ascult! 

Ginger Palici: ați desfășurat steagul 

american
431

 

eeeeeeeeeeei! 

 

* 

 

1 martie 2011. A doua parte a discuției 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/01/unire

a-ipostatica-2/.  

 

Ginger Palici: Mulțumim, Părinte! 

"taina cea din veac ascunsă și de îngeri 

neștiută"... 

parcă așa auzeam cântându-se pe la slujbe 

în legătură cu Întruparea... 

Mulțumim de comentariu! 

m-apuc acum s-ascult 

Dorin Octavian Picioruș: Și eu vă 

mulțumesc, doamnă Otilia...pentru că observați 

faptul că nimeni nu mai dorește teologie...ci 

numai tăcere parșivă! Probabil le știu pe toate... 

Ginger Palici: eu nu disper 

Ginger Palici: încă mai am rezilliență-n 

mine 

Dorin Octavian Picioruș: Mă bucur, 

doamnă! 

 

* 

 

2 martie 2011. A treia parte.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/02

/unirea-ipostatica-3/.  

* 

                                           
428 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Damaschinul.  
429 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Maxim_M%C4%83rturisitorul.  
430 Idem:  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/336556/Leontius-Of-

Byzantium.  
431 Aluzie la faptul că am asociat publicitarea articolului meu cu 

steagul american. L-am pus ca fotografie.  
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3 martie 2011. A patra parte și ultima, 

doamnă Otilia Kloos! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/03

/unirea-ipostatica-4/.  

 

Ginger Palici: Păi, Părinte,  

nu mă mai pot ține-n ritmul Sf-Voastre... 

Rușine mie! 

mă duc să-l aduc pe Paul de la școală
432

, 

apoi să-mi iau ceva de mâncare de la piață, că nu 

mai e nimic în frigider, apoi mă pun pe lucru, și tb 

să vă ascult mai întâi și vă spun și ce cred, ce simt 

în legătură cu capitolul V 

apoi termin 

văd că nu-i altă scăpare decât să mă pun pe 

lucru 

Iertaaaaaare 

Învăț de la Sf-Voastră ca nu-i deloc frumos 

s-amân
433

: 

"Nu amâna, nu amâna, 

Nu amâna, nu amâna, 

E poate ultima scăpare!".  

Dorin Octavian Picioruș: O să recuperați, 

doamnă...cu siguranță! Vă aștept... 

 

* 

 

3 martie 2011. Predica de duminică. A se 

vedea: http://chirb.it/7nbIG1.  

 

* 

 

4 martie 2011. Am inițiat pe TPA pagina 

distincțiilor pe 2011:  

http://www.teologiepentruazi.ro/cv-dr-

gianina-maria-cristina-piciorus/distinctiile-

teologie-pentru-azi-pe-2011/.  

                                           
432 Pe fiul ei.  
433 Să amân răspunsul, munca teologică, nevoința.  

Da, e adevărat! Ce amănânăm nu mai facem niciodată la fel...sau 

niciodată.  

389

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/03/unirea-ipostatica-4/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/03/unirea-ipostatica-4/
http://chirb.it/7nbIG1
http://www.teologiepentruazi.ro/cv-dr-gianina-maria-cristina-piciorus/distinctiile-teologie-pentru-azi-pe-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/cv-dr-gianina-maria-cristina-piciorus/distinctiile-teologie-pentru-azi-pe-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/cv-dr-gianina-maria-cristina-piciorus/distinctiile-teologie-pentru-azi-pe-2011/


 

Ginger Palici: Barbu
434

 îmi dete un fier ars 

prin inimă... 

Halal de d-lui! 

Dorin Octavian Picioruș: L-am 

distins...pentru că face prea multe pentru 

Eminescu, enorm de multe...și și-a dedicat  

întreaga viață pentru asta. E un om genial... 

Însă defectul lui capital (pentru că nimeni 

nu l-a băgat în seamă și, probabil, n-a mai 

suportat) e că s-a făcut mason... 

Însă mason fiind el, face mai mult decât fac 

toți nemasonii ortodocși la un loc pentru 

Eminescu și pentru cultura română...scoțând nu 

știu câte cărți despre Eminescu. 

Dorin Octavian Picioruș: Tot ce spune și 

știe în interviul ăla e adevărat.  

Trăiește la Craiova...și muncește colosal de 

mult...Înspăimântător de mult... 

Ginger Palici: pot fi cumpărate cărțile 

despre Eminescu? 

Ginger Palici: cele publicate de el? 

Dorin Octavian Picioruș: Împreună cu 

Academia Română a facsimilat 23 de volume din 

manuscrisele lui Eminescu, tomuri mari, în foaie 

și pe DVDuri  

(sunt astea:  

https://picasaweb.google.com/dorinfather/V

eziCeeaCeEsti#5528724021847211442) 

...iar alte multe cărți le-a editat, cu 

precădere în Craiova...și se găsesc rar la 

București...pentru că intelectualii noștri, [care 

sunt] vânduți multor interese...sunt împotriva lui.  

Adică cu toată masoneria lui...nu poate să 

penetreze Bucureștiul, nu vor să îl publice la 

București...ci doar Academia a făcut ceva 

magistral cu munca lui.  

Încă nu avem volumele, cele 32 pe DVD-

uri și nu avem nicio carte a lui...pentru că nu am 

stat să le caut... 

                                           
434 Constantin Barbu. A se vedea un interviu cu el:   

http://www.evz.ro/detalii/stiri/filosoful-constantin-barbu-statul-roman-

este-un-stat-inconstient-poate-chiar-in-descompu-1054531.html.  
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Dorin Octavian Picioruș: Pardon...23 DVD-

uri 

Dorin Octavian Picioruș: L-am ascultat însă 

într-o serie de emisiuni TV...și mi-am dat seama 

ce capacitate uriașă este... 

Ginger Palici: trebuiesc căutate personal, 

sau se pot comanda de la Craiova, sau cum? 

Ginger Palici: și cu masonii ăștia cum e? 

muncești pentru ei sau cum? 

Ginger Palici: am găsit:  

http://www.youtube.com/watch?v=i_Xduci

Xa_ssit.  

Ginger Palici: și:  

http://victor-

roncea.blogspot.com/2009/06/filosoful-

constantin-barbu-despre-codul.html. 

Ginger Palici: și:  

http://www.adevarul.ro/locale/craiova/Emin

escu-Banie-Lada-manuscrisele-

cartile_0_98990202.html.  

Ginger Palici: cu morfină/ cu mercur 

Ginger Palici: pai morfină eu administrez 

adesea pacienților
435

 

Ginger Palici: te pacifică cu totul
436

  

Ginger Palici: am mai găsit:  

http://proortodoxia.wordpress.com/2009/06

/20/constantin-barbu-despre-codul-invers-si-

moartea-lui-eminescu/  

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim, 

doamnă! Știu articolele în mare parte. Doar 

Roncea îl publicitează... 

Masoneria e o asociație secretă 

satanistă...care racolează adepți bogați, sus puși 

din toate mediile...nu îi pune să abjure „pe față”, 

în public, credința lor...dar care...se închină 

Satanei sub forma „Marelui Maestru al 

universului”.  

Un fel de reiterare a inițierilor păgâne.  

În România și în lume marile interese sunt 

conduse de asociații ca acestea...  

                                           
435 Pentru că Otilia Kloos e asistent medical.  
436 Vorbește despre efectul morfinei asupra pacientului.  
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În ceea ce privește cărțile...când vom avea 

vreuna...vă spunem... 

Ginger Palici: păi n-avem patimile? 

Ginger Palici: alea-s destule... 

Ginger Palici: pe deasupra, îl mai avem și 

pe S(atan)ică? 

or fi crezând că puterea lui Hristos e așa, 

chiondorașă
437

... 

 

* 

 

5 martie 2011. Așteptăm continuarea 

răspunsului dumneavoastră la interviu, doamnă 

Otilia, în care să ne spuneți motivele care au 

determinat plecarea în America și starea de spirit 

pe care ați trăit-o atunci. Vă dorim numai bine! 

Ginger Palici: tot lucrez week-end-ul ăsta, 

Părinte, 

acum ascult partea a treia la Unirea 

ipostatică, 

voi merge cu Fotini
438

 în Stillwater, să ne 

plimbăm pe râul St. Croix, 

apoi merg la servici, și când apuc, o să scriu 

dar să nu vă speriați de nefavorabilul ce m-

a adus aici. 

azi era Pomenirea morților, dar n-am mai 

apucat să-i spun lui mămica să pregătească din 

colivă, așa că n-am mai mers 

Ginger Palici: dar văd că nimeni nu 

reacționează la Unirea ipostatică, 

cred cu tărie că e de o importanță capitală 

ceea ce faceți pe TPA, ceea ce gândiți și trăiți în 

fiece zi, e o consecință a acestei uniri
439

, 

eu așa văd, 

numai astfel, numai înțelegând din această 

coborare/ unire/ înălțare/ comuniune, numai astfel 

ne înțelegem pe noi și [îi înțelegem și pe] cei din 

jurul nostru; 

                                           
437 Încruntată, posomorâtă.  
438 Fiica sa.  
439 Viața creștină plină de râvnă e consecința unirii celor două firi în 

persoana Mântuitorului Iisus Hristos.  
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mi s-a spus adesea că ce-o tot dau cu sfinții 

încoace, sfinții încolo, că-s morți, etc., că ce iubire 

tot aștept de la ei, etc., dar numai prin această 

comuniune pot înțelege din cursul a toate
440

 

Mulțumim de receptivitatea Sf. voastre! 

Nu poate fi lăsat deoparte Stăniloae, i-a 

păsat prea mult de ceea ce viază-n noi, românii, 

oamenii, în general. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă așteptăm, 

doamnă...și nu ne smintește adevărul! 

 

* 

 

7 martie 2011. A 7-a parte e online.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/07

/bucuria-vine-de-departe-interviu-cu-prof-otilia-

kloos-7/.  

* 

 

10 martie 2011. Vă așteptăm răspunsul la 

interviu, doamnă Otilia...și vă mulțumim pentru 

comentariile de pe TPA. 

Ginger Palici: nu știu la care parte 

cea cu ce-am simțit venind aici sau ați uitat 

să-mi trimiteți întrebarea 

Dorin Octavian Picioruș: V-am mai trimis 

odată textul...după ce am editat a 7-a parte, de mai 

jos. Acolo am pus întrebările. 

Ginger Palici: acum da, era acolo, 

mulțumim pentru ochii înțelegerii
441

 

Ginger Palici: am găsit ceva mai lesne de 

înțeles cu glasurile
442

: 

http://www.youtube.com/watch?v=5q_lJw1

Eyb8&NR=1. 

Dorin Octavian Picioruș: Cel care vorbește, 

mi-a fost coleg de an la facultate. 

                                           
440 Pot înțelege ce se întâmplă în lume și cu lumea.  
441 Vă mulțumesc pentru că înțelegeți și sunteți atent la ceea ce eu 

scriu.  
442 Glasurile muzicii psaltice.  

393

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/07/bucuria-vine-de-departe-interviu-cu-prof-otilia-kloos-7/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/07/bucuria-vine-de-departe-interviu-cu-prof-otilia-kloos-7/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/07/bucuria-vine-de-departe-interviu-cu-prof-otilia-kloos-7/
http://www.youtube.com/watch?v=5q_lJw1Eyb8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=5q_lJw1Eyb8&NR=1


Dorin Octavian Picioruș: Mulțumim frumos 

pentru comentarii și așteptăm răspunsul la 

interviu. 

Ginger Palici: wow, explică bine 

atunci de ce nu pune podobiile glasurilor 

online să-nvețe și cei neexperimentați ca mine 

Dorin Octavian Picioruș: Vă așteptăm 

răspunsul la interviu, doamnă! 

Ginger Palici: Mulțumim pentru darul din 

Uniunea ipostatică! 

Mă bucur că mai există în țară cineva care 

să-l aprecieze pe Cuv. Stăniloae! 

Unde v-ați ascuns până-acum? 

Dorin Octavian Picioruș: În mijlocul 

lumii...Aici, în mijlocul lumii...unde toți te 

văd...poți să te ascunzi de minune...pentru că 

nimeni nu mai sesizează pe nimeni.  

Vă așteptăm răspunsul!  

Cu voia, dumneavoastră...aș vrea să ne 

grăbim, pentru ca în vreo două săptămâni să îl 

transformăm în carte! 

Ginger Palici: OK, 

I'll work on it. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos pentru înțelegere! 

 

* 

17 martie 2011. Saitul lui Mircea Platon.  

A se vedea:  

http://www.mirceaplaton.com/html/articole.

htm.  

 

Ginger Palici: mulțumim pt postare/ văd că 

Dl. Platon adaugă multe articole/ brava lui/ e treaz 

Dorin Octavian Picioruș: Da, se implică în 

problematica românească...deși e în America și 

acum e în discuție frontală cu problema Gărzii de 

Fier din România, a legionarilor, arătând, pe 

surse, că ideologia lor era un ghiveci cu de toate. 

 

* 
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21 martie 2011. Bucuria a venit cel mai 

aproape de cititori...A 52-a TPA... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/21

/bucuria-vine-de-departe-2011/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos, doamnă Otilia...pentru cadoul dialogic pe 

care ni l-ați făcut! 

Ginger Palici: E rândul meu să vă 

mulțumesc de primirea mea în conștiința TPA-

ului. 

Ginger Palici: Bucuria a fost și este mare... 

Ginger Palici: Bucuria obligă la o și mai 

înțelegătoare cuprindere a chipului, la o lărgire și 

mai fermă a rațiunii și libertății ce-o purtăm în noi 

și între noi... 

Ginger Palici: Bucuria e mărturie a bucuriei 

de om și de Dumnezeu ce întâmpină pe om. 

Ginger Palici: Plecăciuni gestului de pe 

TPA de-a-ntâmpina! 

Ginger Palici: m-a impresionat faptul că ați 

avut trimiterea cu colecția PSB; n-am știut că 

există o clasificare a ceea ce s-a publicat în PSB/ 

excelent 

Ginger Palici: mulțumim! 

Dorin Octavian Picioruș: Și noi vă 

mulțumim, doamnă și ne bucurăm că existați și că 

învățăm de la dumneavoastră continuu! 

 

* 

 

24 martie 2011. Vă așteptăm să ne dați 

detalii
443

 despre dumneavoastră, doamnă Claudia 

Bun
444

! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă doriți să 

rămâneți cu noi trebuie să doriți să comunicați. 

Tocmai de aceea sunt atât de puțini aici: pentru că 

nu au vrut să comunice... 

                                           
443 Și am început să primesc noi oameni în contul meu de Facebook, 

acum devenit privat.   
444 A se vedea: https://www.facebook.com/claudiasandru77.  
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Claudia Bun: Doamne ajută! Sunt Claudia 

Bun, prof. de religie ortodoxă, jud Arad  

Claudia Bun: Mulțumim pt blogul Teologie 

pt azi părinte 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos, doamnă! Ne dorim să comunicăm cu 

dumneavoastră aici și să nu intrați în conul de 

umbră... 

 

* 

 

24 martie 2011. Ce înseamnă „crucificarea 

minții”, doamnelor, că tot vom face predica 

despre duminica a 3-a din Postul Mare? De ce 

Crucea e la mijlocul Postului Mare? De ce aici și 

nu doar la final? 

Dorin Octavian Picioruș: Cum ne dăm 

seama că ne luptăm cu propria noastră perspectivă 

îngustă de a vedea lucrurile? 

Ginger Palici: "...prin trestia crucii 

sângerându-Ți degetele cu văpsele roșii, Te-ai 

milostivit a iscăli pentru noi ca un împărat cele ce 

sunt de iertare..." (Triodul, Buc.[urești], 1922, p. 

309). 
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Ginger Palici: "crucificarea minții', pentru a 

lăuda Unimea, Dumnezeirea Cea în trei 

ipostasuri", pentru a ne situa în ceea ce Sfânta 

Biserică ne-a predat în Sfânta Tradiție; crucea are 

puterea de-a arde necuviința, ne-umilința minții 

ce nu vede în pogorâre
445

 decât înjosire și nu un 

preaplin al judecății cu inima; 

Ginger Palici: "Cel ce ține toate în palmă, 

S-a înălțat pre dânsa" (p. 325, Triod). Ce altă 

icoană mai deplină a Creatorului făpturii și [al] 

minții noastre mai poți afla decât în chipul Sfintei 

Cruci? 

Ginger Palici: "cruce" pentru că "se pleacă 

cugetul omului cu deadinsul spre rele din 

tinerețile lui" (Facere, cap. (emoticon în loc de 

cifră) 

Ginger Palici: "În mijlocul pământului ai 

răbdat cruce și patimă, îndurate..."(p. 334), "ai 

tras marginile lumii îndurate, din mijlocul 

gâtlejului balaurului" (p. 343) – deci iată aici de 

ce e "la mijlocul Postului Mare". Și, în general, tot 

lucrul început e greu la mijloc, pentru că orice 

conținut aici își află greutatea spunerii 

Ginger Palici: pentru că fără cruce nu poți 

aștepta nici înviere 

Ginger Palici: după cum nici dacă nu cazi, 

nu știi de valoarea îngăduinței de-a fi vertical 

Ginger Palici: "Crucii Tale ne închinăm, 

Stăpâne, și sfântă învierea Ta o lăudam și o 

slăvim" 

Ginger Palici: "...nu te înălța pentru 

bunătățile tale, nici socotindu-te pe tine drept... " 

(p. 355).  

Ginger Palici: "Lărgește strâmtoarea minții 

mele cu rugăciunea ta, Stăpână, ceea ce ai 

strâmtorit toate meșteșugirile luptătorului și mă 

povățuiește să merg pe calea cea strâmtă" (p. 

361).  

Ginger Palici: deci iată pilda vie de a nu 

avea "perspectivă îngustă", Părinte 

                                           
445 În întruparea Domnului.  
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Ginger Palici: "...cruce (...) pururea ești 

înconjurată cu frică de puterile cele netrupești (p. 

563).  

Ginger Palici: Toate acestea sunt 

sublinierile mele de pe text, pentru că m-a 

interesat întotdeauna să văd de ce Crucea e 

împletită cu Învierea 

Ginger Palici: de ce sfârtecăm un Trup, care 

deja ni se daruie pe altarul crucii 

Ginger Palici: de ce? 

Ginger Palici: cum poate creatura să 

răstignească pe cruce pe Cel ce ne zămislește? 

Ginger Palici: de aceea "Doamne Iisuse" va 

plini răspuns a tot ce apare în minte 

Ginger Palici: dar abia aștept să văd ce 

răspuns primim în predică 

Dorin Octavian Picioruș: Da, adevărat...Vă 

mulțumim frumos, doamnă Otilia, și au reieșit 50 

de minute în predica de mâine:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/24

/predica-la-bunavestire-2011/.  

 

* 

 

 
 

28 martie 2011. Predica e modul în care te 

simți viu împreună cu ceilalți. De aceea am 

început colecția Praedicationes (adica: Predici, in 

latina): pentru ca să fim împreună. 

Dorin Octavian Picioruș:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/28

/praedicationes-vol-1-1/.  
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Ginger Palici: tare mai atârnă cuvântul 

acesta "împreună", părinte 

Ginger Palici:  mă uitam la sfintele moaște 

ale Fer. Ilie
446

 mai deunăzi/ astfel a ajuns să fie 

împreună
447

/ dar nouă [nu ne pasă]/ așa și multe 

suflete și trupuri cu suflete, și inimi/ ce greu e 

"încopilăritul" de începuturi.  

 

* 

 

30 martie 2011. Cum e mirosul de pământ 

după o ploaie scurtă de primăvară?  

 

Dorin Octavian Picioruș: Pe mine mă face 

să-l asociez cu o pâine scoasă din țest. 

Dorin Octavian Picioruș: Sau cu mirosul de 

după o spălare generală. 

Ginger Palici: reavăn, probabil, sau deschis 

umplerii 

Ginger Palici: nu știu, nu m-am gândit, 

poate că tb luat așa cum e, negândit 

 

 

* 

 

31 martie 2011. Cum se îmbină crucea cu 

scara în viața duhovnicească... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/31

/predica-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare/.   

 

* 

 

3 aprilie 2011. Cum se citește o carte? Ca 

pe un teritoriu virgin, pe care îl cunoști pas cu pas 

sau ca pe o fântână din care scoți mereu apă? 

 

                                           
446 Ale Fericitului Ilie Mărturisitorul. Din fotografia de pe pagina 

anterioară. Pe care am preluat-o de aici: http://1.bp.blogspot.com/-

iRr1xFz_YVg/TZBcvv68MxI/AAAAAAAABeg/c7utc0qXGeo/s1600

/fotopriliecop.jpg.  
447 Împreună cu noi.  
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Dorin Octavian Picioruș: Când eram 

adolescent, cărțile erau spații de defrișat, de jefuit, 

pentru că eram avid de cunoaștere. Mai apoi, 

cărțile au devenit fântâni din care tot iau și parcă 

nu se vede nimic... 

Ginger Palici: păi cum nu se vede, sunt 52 

parcă, scoase le vedere
448

 

Dorin Octavian Picioruș: Cum citiți 

dumneavoastră o carte?...e întrebarea...Adică cum 

vă raportați la ea? Ca la o pradă, ca la o relaxare, 

ca la un prieten, ca la o greutate imensă, ca la o 

ispită...  

Ginger Palici: aha 

Ginger Palici: păi cum 

Ginger Palici: cu cât citesc mai mult, cu atât 

înțeleg și mai mult, și nu mai sfârșesc în a căuta 

înțelesuri 

Ginger Palici: cam așa 

Ginger Palici: parcă citesc 

Ginger Palici: și parcă a doua zi n-am citit 

nimic, parcă totul e nou 

Ginger Palici: poate că îmi lipsește simțul 

percepției cuvântului ce "exprimă adevarul" 

Ginger Palici: altfel nu-mi explic 

Ginger Palici: h 

Ginger Palici: "adânc pe adânc cheamă" – 

v. psalmistul 

Ginger Palici: de pildă 

Ginger Palici: m-am uitat pe  

Ginger Palici: că voiam să știu cum își 

derulează din gândire Tarkovsky
449

 

Ginger Palici: și n-am găsit nimic altceva 

decât aceste rânduri din Martyrologul care nu a 

apărut decât în rusește – costă vreo 180, și nu știu 

rusește 

Ginger Palici: și mă uit după anumite 

replici asupra imaginii, asupra a ceea ce gândește 

despre oameni, sistem, societate, suferință, 

convingerea in artistic creation 

                                           
448 Publicasem 52 de cărți online la acea dată...și Otilia se referă la 

numărul lor...al celor „scoase la vedere”.  
449 A se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Tarkovski.  
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Ginger Palici: faptul că e convins că nu se 

pot evita erorile în artă pt că arta nu-i esență, dar 

[doar] chipul esenței 

Ginger Palici: cred că avea o inimă 

răstignită acest Tarkovsky 

Ginger Palici: la asta mă uit când citesc 

rânduri 

Dorin Octavian Picioruș: Cred că citiți cu 

gust bun...și asta e rar... 

 

* 

 

5 aprilie 2011. Documentare ProTV despre 

cei 20 de ani de la revoluția română din 1989. 

A se vedea:  

http://www.protv.ro/video/documentare_20

-de-ani-de-libertate-revolutia-romana_288.html.  

 

* 

 

5 aprilie 2011. Prof. Matilda Caragiu: sora 

lui Toma Caragiu 

A se vedea:  

http://www.youtube.com/watch?v=KMX8B

xuV63o.  

 

Ginger Palici: m-am uitat la toate cele 4 

părți/ excepțional dar 

Ginger Palici: m-am uitat apoi și peste 

câteva versuri aromâne din
450

 

Ginger Palici: mi se pare de o sensibilitate 

și trezvie ligvistică de milioane 

Ginger Palici: nu-mi închipui floarea daco-

romană fără aceste mănunchiuri de mărgean curat 

Ginger Palici: Mulțumim! 

 

* 

 

7 aprilie 2011. Predică la duminica a 5-a 

din Postul Mare [2011]. A se vedea:  

                                           
450 Pe care eu le indicasem într-un articol.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/07

/predica-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-

2011/.  

 

* 

 

15 aprilie 2011. Acolo unde noi Îl 

întâmpinăm pe El: în inima noastră! A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/15

/predica-la-intrarea-domnului-in-ierusalim-2011/.  

 

* 

 

15 aprilie 2011. Bucuria stâlpărilor e 

bucuria de Învierea Domnului. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/15

/rugaciunea-la-binecuvantarea-salciei-si-

comentariu/.  

 

* 

 

16 aprilie 2011. Când vezi și ești văzut la 

modul profund asumat.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/16

/a-vedea-si-a-fi-vazut-vol-1/.  

 

Dorin Octavian Picioruș: A 54-a carte TPA 

la nivel online. 

 

* 

 

17 aprilie 2011. Iosif cel cu bun chip și 

smochinul neroditor... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/17

/sfanta-si-marea-zi-de-luni/.  

 

* 

 

17 aprilie 2011. Când vezi ceea ce e 

important... 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/17

/ochii-vigilentei/.  

 

* 

 

17 aprilie 2011. Numai dacă ești înăuntrul 

tainei vezi bine! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/17

/in-mijlocul-tainei-lui/.  

 

* 

 

18 aprilie 2011. Privegherea continuă... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/18

/sfanta-si-marea-zi-de-marti/.  

 

* 

 

18 aprilie 2011. În format audio.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/04/21

/sinaxarul-sfintei-si-marii-zi-de-marti/.  

 

* 

 

19 aprilie 2011. Dumnezeu primește 

pocăința în orice clipă a vieții noastre.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/19

/sfanta-si-marea-zi-de-miercuri/.  

 

* 

 

19 aprilie 2011. Doamne, femeia ceea ce 

căzuse în păcate multe!... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/04/22

/sinaxarul-miercurii-mari-si-comentarii-facute-pe-

tema-slujbei-zilei/.  

* 
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19 aprilie 2011. Din curgerea limbii române 

vechi... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/19

/mlr-vol-1-p-65-69/.  

* 

 

20 aprilie 2011. Teologia Deniei celor 12 

Evanghelii. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/20

/sfanta-si-marea-zi-de-joi/.  

 

* 

 

20 aprilie 2011. Cele 4 lucruri dumnezeiești 

sărbătorite în această mare zi liturgică. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/04/23

/sinaxarul-din-joia-mare-si-comentarii/.  

 

* 

 

20 aprilie 2011. Ca să vezi...trebuie să fii 

ajutat să vezi bine. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/20

/eminescu-cel-care-ma-incita-3/.  

 

* 

 

21 aprilie 2011. Transpunerea 

cinematografică care ne-a readus aminte că prețul 

suferinței a fost imens și că asceza e dură. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/21

/comentariu-la-the-passion-of-the-christ-2004-1/.  

 

* 

 

21 aprilie 2011. De ce Patimile Lui ne arată 

cine nu suntem noi. 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/21

/comentariu-la-the-passion-of-the-christ-2004-2/.  

 

* 

 

21 aprilie 2011. Cel ce a murit pentru viața 

lumii.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/21

/sfanta-si-marea-zi-de-vineri/.  

 

* 

 

21 aprilie 2011. Când Mirele Bisericii S-a 

dat pentru viața lumii... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/04/23

/sinaxarul-sfintei-si-marii-vineri/.  

 

* 

 

22 aprilie 2011. Teologia Prohodului 

Domnului. Sau despre cum se plânge teologic. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/22

/sfanta-si-marea-zi-de-sambata/.  

 

* 

 

22 aprilie 2011. Teologia praznicului 

preaslăvit al Învierii Domnului. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/22

/duminica-invierii-domnului/.  

 

* 

 

22 aprilie 2011. Odihna cea duhovnicească.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/04/25

/sinaxarul-din-sfanta-si-marea-sambata/.  

 

* 
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22 aprilie 2011. Și ai înviat din morți, 

Doamne, dând înviere celor care au crezut în 

Tine, Iubitorule de oameni! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/04/26

/sinaxarul-invierii-domnului-si-urarile-noastre-

pascale/.  

* 

 

22 aprilie 2011. Hristos a înviat! La mulți 

ani tuturor și multă bucurie duhovnicească în viața 

dumneavoastră! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/22

/predica-la-praznicul-preadumnezeiesc-al-invierii-

domnului-2011/.  

 

* 

 

22 aprilie 2011. Pastorala de Paști a PFP 

Daniel al României (2011).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/08

/pastorala-pascala-a-patriarhului-romaniei-2011/.  

 

* 

 

 
 

23 aprilie 2011. Înviat-ai din mormânt, 

Viața tuturor, și ne-ai umplut de slava bucuriei 

Tale! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/23

/sfanta-lumina-a-coborat-in-mormantul-domnului-

2011/.  

 

* 
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24 aprilie 2011. Ziua liturgică începe cu 

Vecernia din ziua de Paști în care Evanghelia e 

rostită în mai multe limbi ale lumii. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/24

/lunea-saptamanii-luminate/.  

 

* 

 

24 aprilie 2011. Predica de azi-noapte...în 

retransmisia de azi a Radio Trinitas. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/24

/predica-patriarhului-romaniei-din-noaptea-de-

pasti-2011/.  

 

* 

 

24 aprilie 2011. La mulți ani! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/24

/mesajul-de-pasti-al-ps-galaction-stanga-2011/.  

 

* 

 

24 aprilie 2011. Radio Trinitas, transmisie 

live. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/24

/vecernia-invierii-domnului-2011/.  

 

* 

 

25 aprilie 2011. Pe 4 mai 2011: se 

împlinesc 7 ani de la adormirea Fericitului Ilie 

văzătorul de Dumnezeu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/25

/opere-complete-vol-8-12/.  

 

* 
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25 aprilie 2011. Trăim în bucuria Învierii 

Domnului.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/25

/martea-saptamanii-luminate/.  

 

* 

 

25 aprilie 2011. Izvorârile ascezei și ale 

harului.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/25

/deficitari-la-capitolul-viata-

duhovniceasca%E2%80%9D/.  

 

* 

 

25 aprilie 2011. Despre cum ar trebui să fie 

„ceva de neuitat” în spațiul ortodox. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/25

/evenimentul-predicatorial-ortodox-postmodern/.  

 

* 

 

25 aprilie 2011. Asumarea identității și a 

valorii creației personale. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/25

/principii-clare/.  

 

* 

 

25 aprilie 2011. Cum e cu permisivitatea.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/25

/se-descurca-cum-poate-sau-positive-porn/.  

 

* 

 

26 aprilie 2011. Cruce și Înviere.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/26

/miercurea-saptamanii-luminate/.  
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* 

 

27 aprilie 2011. Învierea Sa cea inefabilă.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/27

/joia-saptamanii-luminate/.  

 

* 

 

27 aprilie 2011. Tot ce-am iubit a fost o 

taină. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/27

/opere-complete-vol-8-14/.  

 

* 

 

28 aprilie 2011. Maica Domnului: izvorul 

mântuirii în viața noastră. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/28

/vinerea-saptamanii-luminate/.  

 

* 

 

28 aprilie 2011. Predica zilei de mâine. A se 

vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/28

/predica-la-izvorul-tamaduirii-2011/.  

 

* 

 

28 aprilie 2011. Un om al suferinței și al 

muncii asidue. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/28

/prima-conferinta-a-parintelui-petru-moga/.  

 

* 
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Pe 4 mai 2011 se vor împlini 7 ani de la 

adormirea sa. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2009/05/04

/acatistul-fericitului-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-

4-mai/.  

 

* 

 

29 aprilie 2011. Ultima zi a Săptămânii 

Luminate. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/29

/sambata-saptamanii-luminate/.  

 

* 

 

29 aprilie 2011. Dumnezeiesc de concret.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/29

/in-fata-roadelor-slujirii-preotesti/.  

 

* 

 

29 aprilie 2011. Un articol al lui Claudiu 

Bălan (Ortodoxia Tinerilor) despre nunta 

princiară de azi.   

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/29

/ochi-ortodocsi-pentru-o-casatorie-anglicana/.  
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* 

 

30 aprilie 2011. Încredințarea personală.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/30

/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-pasti-2011/.  

 

* 

 

30 aprilie 2011. La 95 de ani...după război. 

A se vedea: http://www.soim.ro/story.php?title=a-

facut-frontul-pentru-romania.  

 

* 

 

30 aprilie 2011. Sfântul Irodion de la 

Lainici (1821-3 mai 1900). A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/30

/canonizarea-sfantului-cuvios-irodion-de-la-

manastirea-lainici-1-mai-2011/.  

 

* 

 

1 mai 2011. Transmisia live TVR 3/ 

Trinitas TV.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/01

/slujba-canonizarii-sfantului-irodion-de-la-lainici-

1-mai-2011/.  

* 

 

2 mai 2011. Specialiștii și formatorii de 

opinie.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/02

/nevoia-de-educatie/.  

* 

 

 

3 mai 2011. Predică la 7 ani de la adormirea 

sa. A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/03

/paradoxurile-sfinteniei-predica-la-pomenirea-de-

7-ani-a-fericitului-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-

mai-2011/.  

 

* 

 

6 mai 2011. Toți avem rolul nostru activ în 

viața Bisericii. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/06

/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-pasti-2011/.  

 

* 

 

10 mai 2011. Creația e una...prosteala e 

alta.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/10

/de-ce-sa-vreau-un-blog-fast-food/.  

 

* 

 

19 mai 2011. Pentru ce și de ce nu ne 

bucurăm în România. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/19

/de-la-sate-si-orase/.  

 

* 

 

20 mai 2011. Însetați după apa cea veșnică. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/20

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-pasti-2011/.  

 

* 

 

23 mai 2011. Cum arată tipul de carte de 

care avem nevoie. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/23

/cartea-autentica-documentata-concisa-

lamuritoare/.  
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* 

 

23 mai 2011. Toate cărțile editate de noi la 

nivel online într-o singură arhivă.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/23

/biblioteca-tpa-vol-1-54/.  

 

Ginger Palici: ce frumusețe, părinte, 

Ginger Palici: ce frumusețe! 

Ginger Palici: Ce frumusețe, și lipsa de 

însingurarea lui Plotin ce unea pe toate supt Unul, 

uitând de "difference' si alteritate... 

Ginger Palici: Ce frumusețe! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, doamnă! Frumusețea se face împreună... 

 

* 

 

26 mai 2011. Când cartea e omorâtă 

metodic...de cei care par să o plivească de 

buruieni. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/26

/cartea-a-iesit-de-sub-cupola/.  

 

Ginger Palici: păi cum?/ Vi se năzărește-a 

rău, nu alta... 

 

* 

 

26 mai 2011. Vederea lui Dumnezeu e 

vindecarea de orbire.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/26

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-2011/.  

 

* 

 

29 mai 2011. Despre cum Dumnezeul tău te 

face să-L cunoști fără încetare.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/05/29

/ganduri-curate/.  
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* 

 

1 iunie 2011. Hristos S-a înălțat pentru ca 

viața noastră să fie cerească.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/01

/predica-la-inaltarea-domnului-2011/. 

 

* 

 

3 iunie 2011. Teologia Primului Sfânt 

Sinod Ecumenic.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/03

/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-pasti-2011/.  

 

* 

 

6 iunie 2011. Al 8-lea volum din Operele 

complete ale Fericitului Ilie văzătorul de 

Dumnezeu și a 55-a carte TPA la nivel online. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/06

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-8/.  

 

* 

 

 

7 iunie 2011. Gândurile ostenite ale unor 

minți ostenite.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/07

/oboseala-unei-gandiri-continue/.  

 

* 

 

9 iunie 2011. Bucuria de a fi împreună în 

mod distinct.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/09

/predica-la-praznicul-pogorarii-sfantului-duh-

2011/.  

* 

 

9 iunie 2011. Sanctitatea familiei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/09

/viata-lui-dumnezeu-in-familia-ortodoxa/.   

 

* 

 

12 iunie 2011. Ne bucurăm întru Treimea 

Cea mai presus de ființă și nedespărțită.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/12

/predica-la-praznicul-prea-sfintei-treimi-2011/.  

 

* 

 

17 iunie 2011. Cinstirea la un loc a tuturor 

Sfinților Bisericii.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/17

/predica-la-duminica-intai-dupa-rusalii-a-tuturor-

sfintilor-2011/.  

 

* 

 

20 iunie 2011. A 56-a carte TPA la nivel 

online. Predica e o prindere a sufletului prin 

dulceața slavei lui Dumnezeu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/20

/praedicationes-vol-1/.  

 

* 

 

22 iunie 2011. Nașterea prietenului Mirelui 

Bisericii.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/22

/predica-la-nasterea-sfantului-ioan-botezatorul-

24-iunie-2011/.  

* 

 

24 iunie 2011. Ne cunoaștem pe noi prin 

Sfinții noștri.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/24

/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-rusalii-a-

sfintilor-romani-2011/.  

* 

 

27 iunie 2011. Despre timpul mântuirii, 

adică despre timpul care ne fuge de sub tălpi. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/27

/predica-la-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-2011/.  

 

* 

 

1 iulie 2011. Împlinirea noastră reală e 

prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Fără El 

nu există decât simulacru de fericire... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/01

/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

7 iulie 2011. Încrederea neclintită în Cel 

care nu ne lasă niciodată.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/07

/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

15 iulie 2011. Credință și mărturisire din 

toată inima.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/15

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-rusalii-2011/.  
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* 

 

18 iulie 2011. Sfântul Ioan Damaschin 

tâlcuind viața Sfântului Ilie Tesviteanul. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/18

/sfantul-ioan-damaschin-cuvant-la-sfantul-ilie-

tesviteanul-20-iulie/.  

* 

 

22 iulie 2011. CV-ul Patriarhului României.  

A se vedea:   

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/22

/la-implinirea-a-saizeci-de-ani/.  

 

* 

 

22 iulie 2011. Predica de duminică.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/22

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

29 iulie 2011. Despre vederea de sine, 

dialog și comuniune.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/29

/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

31 iulie 2011. Al 57-lea volum TPA la nivel 

online. Vă dorim un post frumos și plin de 

bucurie! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/31

/twitter-pentru-azi-vol-3/.  

* 

 

3 august 2011. Hristos Dumnezeu Și-a 

arătat slava Sa cea veșnică prin umanitatea Sa...și 
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Sfinții Apostolii au văzut-o în mod extatic...pe 

măsura puterii lor duhovnicești. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/03

/sfantul-ioan-damaschin-predica-la-schimbarea-

la-fata-a-domnului/.  

 

* 

 

5 august 2011. Împlinirea vieții noastre e 

trăirea în slava Sa.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/05

/predica-la-duminica-a-8-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

10 august 2011. Căutarea lui Dumnezeu 

este întotdeauna o reală găsire a Lui.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/10

/despre-convertire-multilingvism-bucuria-

dialogului/.  

 

Ginger Palici: O bucurie, 

Ginger Palici: cu alte bucurii; o suplețe, cu 

alte dăinuiri; o re-găsire, cu alte căutări și fugi; o 

frumusețe, înfrumusețând; o lips-a unuia de altul, 

cu regăsire firească. 

Ginger Palici: Mulțumiri! 

 

* 

 

11 august 2011. Evanghelia după Matei. 

Traducere din limba greacă veche, ediție critică. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/11

/evanghelia-dupa-matei/.  

 

* 

 

11 august 2011. Domnul ne dă să trecem pe 

deasupra mării ispitelor și a tot felul de griji. 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/11

/predica-la-duminica-a-9-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

12 august 2011. Cu Sfântul Nicolae 

Cabasila despre Maica lui Dumnezeu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/12

/sfantul-nicolae-cabasila-predica-la-adormirea-

maicii-domnului-2011/.  

 

* 

 

12 august 2011. Magnalia Dei și TPA: o 

înfrățire ortodoxă. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/12

/magnalia-dei-a-publicitat-tpa/.  

 

* 

 

17 august 2011. Astăzi, cu Prof. Otilia 

Kloos.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/17

/pelerinaj-si-experienta/.  

 

* 

 

19 august 2011. Munții nesimțirii și ai 

indiferenței care pot fi dărâmați. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/19

/predica-la-duminica-a-10-a-dupa-rusalii-2011/. 

 

* 

 

25 august 2011. Examenul milei și al 

iertării ne arată adevărata inimă.  

 A se vedea: 
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/25

/predica-la-duminica-a-11-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

 
 

 

Olga Marinescu
451

: Vă sărut dreapta, iubite 

părinte. Adaug și eu versetul (din cap. 3, I 

Corinteni): "3. Fiindcă sunteţi tot trupeşti. Câtă 

vreme este între voi pizmă şi ceartă şi dezbinări, 

nu sunteţi, oare, trupeşti şi nu după firea 

omenească umblaţi?".  

Predica încă nu am citit-o, dar cred că este 

la fel de minunată ca și cele prin care v-am 

cunoscut până acum.  

Îmi plac atât de mult încât trebuie să mă 

pregătesc sufleteşte înainte de a le citi, ca să fac 

faţă multelor emoţii și marilor încântări 

duhovniceşti. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumim 

frumos, doamnă Olga Marinescu și vă așteptăm să 

ne dați mai multe detalii despre dumneavoastră pe 

dorinfather@yahoo.com, pentru ca să vă cunosc și 

eu mai bine! La mulți ani în noul an bisericesc 

2011-2012! 

Dorin Octavian Picioruș: Dragă Berney, 

toată binecuvântarea și bucuria din partea mea!  

 

* 

 

1 septembrie 2011. Nu numai o faptă...ci o 

viață cu Dumnezeu!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/01

/predica-la-duminica-a-12-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

                                           
451 A se vedea: https://www.facebook.com/olga.marinescu.  

420

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/25/predica-la-duminica-a-11-a-dupa-rusalii-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/25/predica-la-duminica-a-11-a-dupa-rusalii-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/01/predica-la-duminica-a-12-a-dupa-rusalii-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/01/predica-la-duminica-a-12-a-dupa-rusalii-2011/
https://www.facebook.com/olga.marinescu


* 

1 septembrie 2011. We need a life with God 

and not of the things made without Him.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/01

/sermon-on-the-12th-sunday-after-pentecost-

2011/.  

* 

 

6 septembrie 2011. Începutul bucuriei celei 

de obște.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/06

/predica-la-nasterea-maicii-domnului-8-

septembrie-2011/.  

* 

 

6 septembrie 2011. The happiness of the 

world starts today. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/06

/sermon-on-the-nativity-of-lords-mother-

september-8-2011/.  

* 

 

8 septembrie 2011. The Lord's Cross 

brought joy to everyone.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/08

/sermon-on-sunday-before-the-exaltation-of-the-

holy-cross-2011/.  

* 

 

9 septembrie 2011. Despre nevoința care ne 

coboară în slava lui Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/09

/predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-

cruci-2011/. 

* 

 

12 septembrie 2011. The Happiness of the 

Cross is an ascetic life.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/12

/sermon-on-the-exaltation-of-the-holy-cross-

september-14-2011/.  

  

* 

 

12 septembrie 2011. Crucea e bucuria lui 

Dumnezeu față de noi și a noastră față de El.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/12

/predica-la-inaltarea-sfintei-cruci-14-septembrie-

2011/.  

* 

 

14 septembrie 2011. The agenda of Church 

is a single one: the holy life in Christ. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/14

/sermon-on-the-sunday-after-the-exaltation-of-

the-holy-cross-2011/.  

 

* 

 

15 septembrie 2011. Viața mistică și 

liturgică a Bisericii e viața noastră. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/15

/predica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-

2011/.  

 

* 

 

22 septembrie 2011. About the Life as a 

Gospel. A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/22

/sermon-on-the-18th-sunday-after-pentecost-

2011/.  

 

* 

 

23 septembrie 2011. Despre vocația 

fiecăruia dintre noi și urmarea ei.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/23

/predica-la-duminica-a-18-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

24 septembrie 2011. Un om al creației 

polivalente și al generozității la nivel online. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/24

/biblioteca-online-a-prof-dr-florentin-ovidiu-

smarandache/.  

* 

 

28 septembrie 2011. God's lesson for us is a 

divine-human life.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/28

/sermon-on-the-19th-sunday-after-pentecost-

2011/.  

* 

 

29 septembrie 2011. Asumarea vieții 

divino-umane a Bisericii înseamnă a fi om deplin.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/09/29

/predica-la-duminica-a-19-a-dupa-rusalii-2011/. 

 

* 

 

4 octombrie 2011. The greatest miracle is to 

see your sin and to weep for it! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/04

/sermon-on-the-20th-sunday-after-pentecost-

2011/. 

 

* 

 

5 octombrie 2011. Ortodoxia: calea 

sfințeniei cotidiene.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/05

/predica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2011/.  

* 

 

11 octombrie 2011. Joy is communion.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/11

/sermon-on-the-remembrance-of-saint-our-

mother-paraskeva-october-14-2011/.  

 

* 

 

12 octombrie 2011. Lecția unei tinereți 

sfinte.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/12

/predica-la-pomenirea-sfintei-maicii-noaste-

parascheva-14-octombrie-2011/.  

 

* 

 

13 octombrie 2011. Despre gesturile 

conștiinței și ale inimii noastre.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/13

/predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

 
 

Papa Berney Foley (14 octombrie 2011):  
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A most blessed St. Paraschiva day to 

everyone!!! 

O zi binecuvântată [de] Sfânta Paraschiva la 

toată lumea!!!  

Love in HIM,  

berney (papa).   

 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, dragă Berney! Multă bucurie și pace!  

 

* 

 

14 octombrie 2011. About gestures of 

conscience.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/14

/sermon-on-the-21st-sunday-after-pentecost-

2011/.  

* 

 

19 octombrie 2011. Our healing of the 

demonization of passions.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/19

/sermon-on-sunday-the-23rd-after-pentecost-

2011/. 

 

* 

 

19 octombrie 2011. O imagine mai mult 

decât actuală a Bisericii și a fiecărui credincios în 

parte.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/19

/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

22 octombrie 2011. Praznicul e bucurie de 

la Dumnezeu.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/22

/predica-la-cei-doi-sfinti-dimitrie-26-27-

octombrie-2011/.  

 

* 

 

25 octombrie 2011. The joy of communion 

with the Saints of God.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/25

/homily-to-the-two-saints-demetrius-26-and-27-

october-2011/.  

* 

 

27 octombrie 2011. The freedom which 

saves us. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/27

/sermon-on-the-22nd-sunday-after-pentecost-

2011/.  

 

* 

 

27 octombrie 2011. Libertatea ca alegere 

pentru veșnicie.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/27

/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

29 octombrie 2011. Sfântul Ierarh Andrei 

Șaguna.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/29

/canonizarea-sfantului-ierarh-andrei-saguna-29-

octombrie-2011/.  

* 

 

29 octombrie 2011. Sfântul Ierarh Simion 

Ștefan.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/29

/canonizarea-sfantului-ierarh-simion-stefan-30-

octombrie-2011/.  

 

* 

 

30 octombrie 2011. A 59-a carte online 

TPA.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/30

/dorin-streinu-opere-alese-vol-3/.  

 

* 

 

1 noiembrie 2011. Despre cum oamenii se 

ating, în mod real, de Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/01

/predica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

Papa Berney Foley (2 noiembrie 2011): 

God bless you, Father & Grant you many years! 

Happy BDay!! Berney 

Dorin Octavian Picioruș: I am glad for your 

great heart, Berney, and wish you all the good of 

God! God make us happy always! Thank you 

beautiful...  

 

* 

 

4 noiembrie 2011. About the touches of the 

grace in our lives 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/04

/sermon-on-the-24th-sunday-after-pentecost-

2011/.  

 

* 

 

5 noiembrie 2011. A 60-a carte TPA la 

nivel online.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/05

/dorin-streinu-opere-alese-vol-4/.  

 

* 

7 noiembrie 2011. La mulți ani! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/07

/predica-la-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-

gavriil-si-a-tuturor-puterilor-ceresti-8-noiembrie-

2011/.  

 

* 

 

7 noiembrie 2011. About the real 

communion.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/07

/homily-at-the-synaxis-of-holy-archangels-

michael-and-gabriel-and-of-all-the-heavenly-

powers-november-8-2011/.  

 

* 

 

9 noiembrie 2011. Despre departele și 

aproapele nostru. Despre întâmpinarea frumoasă. 

Despre cum mergem noi spre Cel care Se naște în 

peșteră...pentru a ne îmbrățișa în mod total. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/09

/predica-la-duminica-a-25-a-dupa-rusalii-2011/. 

 

* 

 

9 noiembrie 2011. About the remotest 

which becomes our neighbor. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/09

/sermon-on-the-25th-sunday-after-pentecost-

2011/. 

 

* 
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14 noiembrie 2011. Despre sfințenia 

închipuită...la început de post... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/14

/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2011/.  

* 

 

15 noiembrie 2011. God wants us to wake 

up from the sleep of matter... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/15

/sermon-on-the-26th-sunday-after-pentecost-

2011/.  

 

* 

 

18 noiembrie 2011. Intrarea care te face 

biserică a lui Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/18

/predica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-

domnului-21-noiembrie-2011/. 

 

* 

 

18 noiembrie 2011. We, each of us, have 

our role in history. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/18

/sermon-at-the-entrance-in-church-of-lords-

mother-november-21-2011/.  

 

* 

 

21 noiembrie 2011. A 61-a carte TPA la 

nivel online! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21

/dorin-streinu-opere-alese-vol-5/.  

 

* 
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21 noiembrie 2011. Between legalism and 

relation.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21

/sermon-on-the-30th-sunday-after-pentecost-

2011/.  

* 

 

22 noiembrie 2011. Între exemplul viu...și 

contabilii de sfințenie 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/22

/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

26 noiembrie 2011. Despre identitatea 

dintre adevăr, bucurie și comuniune.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/26

/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andrei-

30-noiembrie-2011/.  

 

* 

 

27 noiembrie 2011. Saints are friends of all 

humankind!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/27

/homily-at-the-remembrance-of-saint-apostle-

andrew-november-30-2011/.  

 

* 

 

28 noiembrie 2011. A 62-a carte TPA: Dr. 

Gianina Maria-Cristina Picioruș, Studii de poezie 

pașoptistă [2011], 82 pagini în PDF.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/28

/studii-de-poezie-pasoptista-2011/.  

 

* 

 

430

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21/sermon-on-the-30th-sunday-after-pentecost-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21/sermon-on-the-30th-sunday-after-pentecost-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21/sermon-on-the-30th-sunday-after-pentecost-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/22/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/22/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/26/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andrei-30-noiembrie-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/26/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andrei-30-noiembrie-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/26/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andrei-30-noiembrie-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/27/homily-at-the-remembrance-of-saint-apostle-andrew-november-30-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/27/homily-at-the-remembrance-of-saint-apostle-andrew-november-30-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/27/homily-at-the-remembrance-of-saint-apostle-andrew-november-30-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/28/studii-de-poezie-pasoptista-2011/
http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/28/studii-de-poezie-pasoptista-2011/


29 noiembrie 2011. Esența sărbătorii e 

bucuria de altul și binele făcut din inimă. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/29

/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

30 noiembrie 2011. About the true 

healing... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/30

/sermon-on-the-27th-sunday-after-pentecost-

2011/. 

* 

 

 
 

30 noiembrie 2011. Naționalismul e o 

știință vastă pentru conștiințe alese.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/30

/ziua-nationala-a-romaniei/.  

 

* 

 

1 decembrie 2011. La mulți ani, doamnă 

Claudia Bun!  

Happy New Year, Dear Foley, with 

ocassion of National Day of Romania! 

 

* 

 

1 decembrie 2011. Despre bunătatea 

personalizată.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/01

/predica-la-pomenirea-sfantului-ierarh-nicolae-

arhiepiscopul-mirelor-lichiei-6-decembrie-2011/.  
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* 

 

3 decembrie 2011. About one who conquers 

our hearts... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/03

/homily-to-the-remembrance-of-saint-nicholas-

archbishop-of-myra-december-6-2011/.  

 

* 

 

5 decembrie 2011. În favoarea 

cititorului...TPA împlinește 5 ani...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/05

/teologie-pentru-azi-2006-2011/.   

 

* 

 

6 decembrie 2011. Bucuria chemării la Cina 

Împărăției lui Dumnezeu. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/06

/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2011/.  

 

* 

 

8 decembrie 2011. About communion as 

happy effort. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/08

/sermon-on-the-28th-sunday-after-pentecost-

2011/.  

* 

 

12 decembrie 2011. Bucuria noastră e Fiul 

lui Dumnezeu întrupat. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/12

/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-

2011/. 
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* 

 

12 decembrie 2011. Christ is our joy.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/12

/sermon-on-sunday-before-of-the-lords-birth-

2011/.  

 

* 

 

16 decembrie 2011. Al 63-lea volum TPA 

aflat la nivel online. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/16

/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-

complete-vol-9/.  

 

* 

 

19 decembrie 2011. Hristos S-a născut! 

Bucurați-vă întru Domnul pururea! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/19

/predica-la-nasterea-domnului-2011/.  

 

* 

 

21 decembrie 2011. Rejoice into the Lord! 

Christ was born!   

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/21

/sermon-on-the-birth-after-the-flesh-of-the-lord-

god-and-our-savior-jesus-christ-december-25-

2011/.   

 

* 

 

Papa Berney Foley (25 decembrie 2011): A 

most blessed & Merry Christmas!!! 

CHRIST IS BORN!!! GLORIFY HIM!!! 

lv., berney.  
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Dorin Octavian Picioruș: Thank you, Dear 

Berney, and the Lord to enjoy in all and give you 

long days, into peace and quiet! 

 

* 

 

31 decembrie 2011. La mulți ani! Un 2012 

cu multă bucurie, atenție și pace! 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/31

/predica-la-duminica-dinaintea-botezului-

domnului-2012/.  

* 

 

31 decembrie 2011. Happy New Year and 

spiritual joy! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/31

/sermon-on-sunday-before-the-baptism-of-the-

lord-2012/.  

 

* 

 

4 ianuarie 2012. Apa lui Dumnezeu e plină 

de slava Sa.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/04

/predica-la-botezul-domnului-2012/.  

 

* 

 

5 ianuarie 2012. We drink from the water of 

eternal life... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/05

/sermon-on-the-baptism-of-christ-2012/.  

 

* 

 

6 ianuarie 2012. Prima carte TPA în format 

audio și prima pe 2012. Pachetul audio e format 

din 17 file... 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/05

/vederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului-

simeon-noul-teolog-audio/.  

 

* 

 

6 ianuarie 2012. Despre ce ne spun tăcerile 

Sfinților din Icoane?  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/06

/predica-la-soborul-sfantului-ioan-botezatorul-7-

ianuarie-2012/.  

 

* 

 

7 ianuarie 2012. Pocăința reală ne umple de 

bucurie duhovnicească.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/07

/predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-

2012/.  

 

* 

 

11 ianuarie 2011. Recunoștința e să-l vezi în 

tine pe cel ce te-a marcat cu prezența lui. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/11

/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

12 ianuarie 2012. The gratitude as 

recognition of God's mercy. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/12

/sermon-on-the-29th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

14 ianuarie 2012. Al 64-lea volum TPA...și 

primul pe 2012. 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/14

/dorin-streinu-opere-alese-vol-6/.  

 

* 

 

17 ianuarie 2012. Zacchaeus: the paradigm 

of the reconciliation with ourselves. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/17

/sermon-on-the-32nd-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

18 ianuarie 2012. Convertirea reală e o 

schimbare în forță a vieții noastre.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/18

/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

24 ianuarie 2012. Țipătul solidar e țipătul 

dragostei.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/24

/predica-la-duminica-a-17-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

25 ianuarie 2012. The healing by unloved is 

made through faith.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/25

/sermon-on-the-17th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

* 

 

28 ianuarie 2012. A doua carte audio TPA 

pe 2012. 26 file, 505 Mb. 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/28

/teologia-vederii-lui-dumnezeu-audio/.  

 

* 

 

28 ianuarie 2012. Teologia devine viața ta 

când tu ești plin de iubirea lui Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/28

/predica-la-30-ianuarie-2012-despre-teologie-ca-

despre-viata-noastra/.  

 

* 

 

31 ianuarie 2012. Întâmpinarea e 

îmbrățișare cu dor a celui iubit. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/31

/predica-la-intampinarea-domnului-2012/.  

 

* 

 

4 februarie 2012. Coborâți din trenul părerii 

de sine!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/03

/predica-la-duminica-a-33-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

4 februarie 2012. For a correct view of self. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/04

/sermon-on-the-33rd-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

8 februarie 2012. Despre trinomul teologic: 

desfrânare, iertare, îndreptare. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/08

/predica-la-duminica-a-34-a-dupa-rusalii-2012/.   
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* 

 

9 februarie 2012. The sadness is not the 

state of Orthodoxy but happiness.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/09

/sermon-on-the-34th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

14 februarie 2012. Palma milostivirii divine 

e amintirea Judecății Sale.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/14

/predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-

2012/.  

 

* 

 

15 februarie 2012. God will show us how 

we are at His judgment.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/15

/sermon-on-sunday-of-fearsome-judgment-2012/.  

 

* 

 

18 februarie 2012. Al 65-lea volum TPA. 

Pentru că de-aproape lucrurile se văd mult mai 

lucid... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18

/statistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de-

aproape/.  

 

* 

 

23 februarie 2013. Postul e bucurie 

cotidiană.  

A se vedea:  

438

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/09/sermon-on-the-34th-sunday-after-pentecost-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/09/sermon-on-the-34th-sunday-after-pentecost-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/09/sermon-on-the-34th-sunday-after-pentecost-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/14/predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/14/predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/14/predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/15/sermon-on-sunday-of-fearsome-judgment-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/15/sermon-on-sunday-of-fearsome-judgment-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18/statistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de-aproape/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18/statistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de-aproape/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18/statistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de-aproape/


http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/23

/predica-la-duminica-izgonirii-lui-adam-din-rai-

2012/.  

 

* 

 

24 februarie 2012. About the spiritual joy 

of the fast.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/24

/sermon-on-sunday-of-adams-expulsion-from-

paradise-2012/.  

 

* 

 

29 februarie 2012. A fi ortodox înseamnă a 

fi om normal, întreg, responsabil față de toți. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/29

/predica-la-duminica-ortodoxiei-2012/.  

 

* 

 

1 martie 2012. About our future present.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/01

/sermon-on-the-sunday-of-orthodoxy-2012/.  

 

* 
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2 martie 2012.  Bună seara, doamnă Flori 

Bălănescu
452

! Cunosc prietenia dumneavoastră cu 

d-l Paul Goma...și vă mulțumesc pentru atenția 

dumneavoastră față de mine! 

Vă doresc numai bine! 

 

Flori Bălănescu: Eu vă mulţumesc, bună 

seara! Sunteţi născut în anul Mişcării pentru 

drepturile omului, şi aveţi aproape aceeaşi zi de 

naştere cu a fiului lui Paul Goma! Cred că uneori 

lucrurile nu sunt doar întâmplătoare! Sănătate! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, mi-am dat 

seama și eu de acest lucru...cu ziua de naștere... 

Însă, în primul rând, avem în comun scrisul 

și valori...În josul CV-ului meu
453

...se pot găsi 

cărțile noastre online...pentru a ne cunoaște mai 

bine...Vă mulțumesc frumos!  

 

* 

 

8 martie 2012. Ritmul personal, intrarea 

prin acoperiș...și vederea Lui.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/08

/predica-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-

2012/.  

 

* 

 

8 martie 2012. About the uncreated grace 

and the feeling of it. 

A se vedea:   

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/08

/sermon-on-the-2nd-sunday-of-great-lent-2012/.  

 

* 

 

13 martie 2012. Paradoxala bucurie a 

Crucii... 

A se vedea:  

                                           
452 A se vedea: https://www.facebook.com/flori.balanescu.  
453 Idem:  http://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-dr-dorin-octavian-

piciorus/.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/13

/predica-la-duminica-a-3-a-din-postul-mare-

2012/.  

* 

 

14 martie 2012. About the joy of cross or 

the living of faith. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/14

/sermon-on-the-3rd-sunday-of-great-lent-2012/.  

 

* 

 

20 martie 2013. Despre bucuria cu rădăcini 

reale...despre Fericiri ca despre viața noastră...și 

suntem încă pe calea personalizării de sine. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/20

/predica-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-

2012/.  

* 

 

23 martie 2013. The beatitudes are the 

interior content of the Orthodox life.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/23

/sermon-on-the-4th-sunday-of-great-lent-2012/.  

 

* 

 

27 martie 2013. Despre cum ne recuperăm 

Ortodoxia în noi înșine.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/27

/predica-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-

2012/.  

 

* 

 

27 martie 2013. About intensity of love.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/03/27

/sermon-on-the-5th-sunday-of-great-lent-2012/.  
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* 

4 aprilie 2012. Bucuria noastră mai mult 

tristă... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/04

/predica-la-duminica-intrarii-domnului-in-

ierusalim-2012/.  

* 

 

5 aprilie 2012. About waiting and feeling 

His Passion and His Resurrection.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/05

/sermon-on-sunday-of-the-entrance-of-the-lord-

in-jerusalem-2012/.  

 

* 

 

9 aprilie 2012. Preafrumosul Iosif și 

smochinul cel blestemat. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/08

/predica-la-sfanta-si-marea-zi-de-luni-2012/.  

 

* 

 

9 aprilie 2012. Ce fel de fecioare au ulei...și 

cine îl aprinde în candelele noastre? 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/09

/predica-la-sfanta-si-marea-zi-de-marti-2012/.  

 

* 

 

10 aprilie 2012. Simțirea dumnezeirii 

Lui...și ploile de lacrimi.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/10

/predica-la-sfanta-si-marea-zi-de-miercuri-2012/.  

 

* 
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11 aprilie 2012. Spălarea picioarelor, Cina 

cea de Taină, rugăciunea cea mai presus de fire a 

Domnului și vânzarea Lui de către Iuda. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/11

/predica-la-sfanta-si-marea-zi-de-joi-2012/. 

 

* 

 

13 aprilie 2012. Patimile Domnului...și 

Denia celor 12 Evanghelii. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/12

/predica-la-sfanta-si-marea-zi-de-vineri-2012/.  

 

* 

 

13 aprilie 2012. Prohodul Domnului și 

Pogorârea Sa la Iad. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/13

/predica-la-sfanta-si-marea-zi-de-sambata-2012/.  

 

* 

 

13 aprilie 2012. Hristos a înviat!...și ne-a 

umplut de bucurie negrăită... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/13

/predica-la-praznicul-preaslavit-al-invierii-

domnului-2012/.  

 

* 

 

13 aprilie 2012. La mulți ani...și multă 

bucurie tuturor! A 66-a carte TPA la nivel 

online... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/13

/predicile-din-saptamana-mare/.  

 

* 
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14 aprilie 2012. Christ is risen! Many years 

to all and more peace!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/14

/sermon-on-the-too-glorious-feast-of-lords-

resurrection-2012/.  

 

* 

 

15 aprilie 2012. La mulți ani tuturor...și vă 

mulțumesc pentru prietenia dumnevoastră! 

Many years to all and thank you for your 

friendship!  

Hristos a înviat!  

Christ is risen! 

Papa Berney Foley: Adevărat a înviat! ~ 

Indeed He Is Risen! Thank you, Father! 

 

* 

 

17 aprilie 2012. Despre pacea și bucuriile 

Bisericii. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/17

/predica-la-izvorul-tamaduirii-2012/.  

 

* 

 

19 aprilie 2012. Spring of joy and holiness. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/19

/sermon-on-the-spring-of-healing-2012/.  

 

* 

 

20 aprilie 2012. Încredințarea cea plină de 

bucurie dumnezeiască.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/20

/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-pasti-2012/.  

 

* 
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23 aprilie 2012. Pentru că oamenii pot 

deveni miruri ale Stăpânului... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/23

/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-pasti-2012/.  

 

* 

 

28 aprilie 2013. About the living zeal of 

faith.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/28

/sermon-on-the-3rd-sunday-after-easter-2012/.  

 

* 

 

30 aprilie 2012. Despre prezența sa 

duhovnicească continuă
454

 în viața noastră.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/30

/predica-la-7-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-

vazatorul-de-dumnezeu/.  

 

* 

 

 

30 aprilie 2012. Între facerea de bine 

colosală și nerecunoștința abjectă.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/30

/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-pasti-2012/.  

 

* 

 

5 mai 2012. Pleading for communion and 

gratitude.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/05

/sermon-on-the-4th-sunday-after-easter-2012/.  

 

* 

                                           
454 A Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu.  
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9 mai 2012. Receptivitatea pentru 

credință...și întâlnirile convertitoare.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/09

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-pasti-2012/.  

 

* 

 

12 mai 2012. The change in which you 

stay... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/12

/sermon-on-the-5th-sunday-after-easter-2012/.  

 

* 

 

12 mai 2012.   

Sorin Oprescu pentru București:  

http://sorinoprescu.ro/.  

 

* 

 

16 mai 2012. Despre vindecarea de 

neștiință. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/16

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-2012/.   

 

* 

 

18 mai 2012. The sight with the eyes of the 

heart.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/18

/sermon-on-the-6th-sunday-after-easter-2012/.  

 

* 

20 mai 2012. Despre asumarea publică a 

credinței noastre.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/20

/predica-la-praznicul-sfintilor-imparati-

constantin-si-elena-21-mai-2012/.  

 

* 

 

21 mai 2012. Hristos S-a înălțat la 

ceruri...pentru ca să ne bucure cu slava Sa pe toți.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/21

/predica-la-praznicul-inaltarii-domnului-2012/.  

 

* 

 

24 mai 2012. Ascension into glory... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/24

/sermon-at-the-feast-of-the-lords-ascension-2012/.  

 

* 

 

25 mai 2012. Despre greul teologiei...și 

despre cum se obține ea.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/25

/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-pasti-2012/.  

 

* 

 

29 mai 2012. A 67-a carte TPA la nivel 

online. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/29

/despre-omul-imparatiei/.  

 

* 

 

30 mai 2012. Despre cum harul Treimii ne 

personalizează pentru ca să ne unească pe unii cu 

alții.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/30

/predica-la-praznicul-pogorarii-sfantului-duh-

2012/.  

 

* 

 

1 iunie 2012. Church is the communion of 

the diverse.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/01

/homily-at-the-feast-of-pentecost-2012/.  

 

* 

 

3 iunie 2012. Împreună cu Dumnezeul 

iubirii noastre.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/03

/predica-la-praznicul-prea-sfintei-treimi-2012/.   

 

* 

 

 
* 

 

7 iunie 2012. Despre Sfinții lui Dumnezeu, 

cei pe care îi cunoaștem prea puțin... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/07

/predica-la-duminica-intai-dupa-rusalii-a-tuturor-

sfintilor-2012/. 

 

* 

 

8 iunie 2012. About Saints of God which 

are our enlightenment.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/08

/sermon-on-the-first-sunday-after-pentecost-of-

all-saints-2012/. 

 

* 

 

14 iunie 2012. Sfinții românilor sunt Sfinții 

tuturor. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/14

/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-rusalii-a-

sfintilor-romani-2012/.  

 

* 

 

14 iunie 2012. Icoana Sfinților români 
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* 

 

16 iunie 2012. Our Saints are the treasure 

of the whole Church.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/16

/sermon-on-the-2nd-sunday-after-pentecost-of-

the-romanians-saints-2012/.  

 

* 

 

21 iunie 2012. Viața cu El e o viață 

impregnată de grija pentru virtute.   

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/21

/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

22 iunie 2012. The real care is the life in 

faith.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/22

/sermon-on-the-3rd-sunday-after-pentecost-2012/.  

 

* 

 

28 iunie 2012. Sfinții Apostoli Petru și 

Pavel: fundamentele credinței și prietenii noștri! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/28

/predica-la-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-2012/.  

 

* 

 

28 iunie 2012. Credința e încredere în Cel 

care ne vindecă. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/28

/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 
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30 iunie 2012. The faith that heals through 

love.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/06/30

/sermon-on-the-4th-sunday-after-pentecost-2012/.  

 

* 

 

4 iulie 2012. Între îndumnezeire și 

demonizare. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/04

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

 

6 iulie 2012. Disease of ingratitude = 

Satanization. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/06

/sermon-on-the-5th-sunday-after-pentecost-2012/.  

 

* 

 

11 iulie 2012. Despre muncă și răbdare.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/11

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

11 iulie 2012. About work and patience.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/11

/sermon-on-the-6th-sunday-after-pentecost-2012/.  

 

* 

 

17 iulie 2012. Despre lupta cu viciile. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/17

/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2012/. 
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* 

 

18 iulie 2012. Viața și persoana Sfântului 

Ilie. 

A se vede:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/18

/predica-la-pomenirea-sfantului-proroc-ilie-

tesviteanul-20-iulie/.  

 

* 

 

19 iulie 2012. A 68-a carte TPA la nivel 

online.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/19

/tiganiada-traditie-si-inovatie/.  

 

* 

 

21 iulie 2012. About the fight with the 

vices. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/21

/sermon-on-the-7th-sunday-after-pentecost-2012/.  

 

* 

 

26 iulie 2012. Măreția comuniunii. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/26

/predica-la-duminica-a-8-a-dupa-rusalii-2012/. 

 

* 

 

26 iulie 2012. Viața și Pătimirile Sfântului 

Pantelimon, Doctorul nostru duhovnicesc. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/26

/predica-la-pomenirea-sfantului-mare-mucenic-

pantelimon-27-iulie-2012/.  

 

* 
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27 iulie 2012. The greatness of communion. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/27

/sermon-on-the-8th-sunday-after-pentecost-2012/. 

 

* 

 

31 iulie 2012. Despre post cu transpirație 

sau despre transpirația care înduhovnicește.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/31

/predica-despre-post-si-transpiratie-31-iulie-

2012/.  

 

* 

 

2 august 2012. Despre stabilitatea din 

mijlocul instabilității.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/02

/predica-la-duminica-a-9-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

4 august 2012. Paradigma vieții noastre: 

Hristos, Cel plin de slavă. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/04

/predica-la-schimbarea-la-fata-a-domnului-2012/.  

 

* 

 

4 august 2012. Sfântul Ioan Românul, 

Călăuzitorul nostru.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/04

/predica-la-pomenirea-sfantului-cuvios-ioan-de-

la-neamt-hozevitul-5-august-2012/.  

 

* 
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6 august 2012. Despre marea isihastă a 

românilor: Sfânta Teodora de la Sihla.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/06

/predica-la-pomenirea-sfintei-preacuvioasei-

noastre-maici-teodora-de-la-sihla-7-august-2012/.  

*  

 

7 august 2012. A 69-a carte TPA la nivel 

online. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/07

/praedicationes-vol-2/.  

 

* 

 

10 august 2012. Sursa poftei de viață și a 

împlinirii omului.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/09

/predica-la-duminica-a-10-a-dupa-rusalii-2012/. 

 

* 

 

10 august 2012. About the joy to be 

fulfilled. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/10

/homily-at-the-10th-sunday-after-pentecost-2012/.  

 

* 

 

11 august 2012. Despre adormirea Celei 

prea frumoase, a Stăpânei noastre, de Dumnezeu 

Născătoarea. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/11

/predica-la-adormirea-prea-curatei-stapane-15-

august-2012/.  

 

* 
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14 august 2013. Into her dormition she did 

not abandon us... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/14

/homily-at-the-dormition-of-too-clean-mistress-

august-15-2012/. 

 

* 

 

16 august 2012. Despre școala iertării lui 

Dumnezeu... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/16

/predica-la-duminica-a-11-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

19 august 2012. About the trial continues.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/18

/sermon-on-the-11th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

23 august 2012. Ultima predică din anul 

bisericesc 2011-2012...Despre umplerea de slava 

Lui și de virtuți dumnezeiești. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/23

/predica-la-duminica-a-12-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

25 august 2012. The filling of His glory 

means the true renunciation... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/25

/sermon-on-the-12th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 
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26 august 2012. Ce se poate face între 12 și 

19 ani ca ortodocși...Exemplul Sfântului Fanurie.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/26

/predica-la-sfantul-mare-mucenic-fanurie-27-

august-2012/.  

 

* 

 

28 august 2012. Când a fost martirizat 

Botezătorul Domnului...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/28

/predica-la-taierea-capului-sfantului-ioan-

botezatorul-29-august-2012/.  

 

* 

 

30 august 2012. Dorul de Împărăția lui 

Dumnezeu...la început de an bisericesc. La mulți 

ani! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/30

/predica-la-duminica-a-13-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 
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5 septembrie 2012. E o reală bucurie să vă 

revăd
455

, domnule Horațiu Dorin Iordache 
456

...după drumul plin de discuții din data de 3 

septembrie 2012!  

Vă mulțumesc frumos pentru onestitate...și 

pentru bunul simț pe care ni l-ați arătat în scurta 

relație dialogică pe care am avut-o.  

O zi foarte bună!  

Multă împlinire în tot ceea ce faceți...și mult 

curaj doamnei...pentru ceea ce înseamnă travaliul 

aducerii pe lume a unui nou om, a unui nou 

purtător al chipului lui Dumnezeu! 

Iordache Horațiu Dorin: Bună seara! 

Iordache Horațiu Dorin: Mulțumim frumos 

pentru gândurile bune! 

Dorin Octavian Picioruș: Noi vă mulțumim 

frumos, domnule Horațiu Dorin, și sper să ne mai 

întâlnim...pe îndelete! Numai bine.  

 

* 

 

 
 

 

6 septembrie 2012. Vă mulțumesc frumos, 

domnule reporter Cristinel C. Popa
457

, pentru 

dorința dumneavoastră de a-mi fi amic la nivel 

online! 

Mă onorează [alegerea dumneavoastră]! 

                                           
455 Ne-am cunoscut în tren, în drum spre Constanța.  
456 A se vedea: https://www.facebook.com/iordache.h.dorin.  
457 Idem:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000850198328.  

457
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Și cred că faptul de a merge pe teren...de a 

căuta reportajul și a-l trata obiectiv...e întotdeauna 

o nevoie reală. Postmodernitatea noastră are 

nevoie de experiențe profunde și normale. 

Devastator de normale. 

Altfel tabloidizarea continuă ne va scoate 

din contactul cu realitatea brută...aceasta pe care 

dumneavoastră o vedeți într-un sat, într-un cimitir 

sau la stână.  

E nevoie de teren
458

...pentru că media 

ultimilor ani a devenit o medie de online...stată 

acasă.  

Cred că trebuie să ieșim...și să ne întâlnim 

cu subiectele! 

Cristinel C. Popa: Și eu mă bucur că ne 

întâlnim pe această cale. Vă mulțumesc mult 

pentru frumoasele cuvinte. Doamne ajută! 

 

* 

 

7 septembrie 2012. La nașterea Celei pline 

de har, a Maicii lui Dumnezeu! La mulți ani 

tuturor! 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/07

/predica-la-nasterea-maicii-domnului-8-

septembrie-2012/.  

 

* 

 

 

8 septembrie 2012. Oboseala și durerea 

iubirii.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/08

/predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-

cruci-2012/.  

 

* 

 

9 septembrie 2012.   

                                           
458 De muncă de teren. De cercetare la fața locului a evenimentului, a 

omului.  
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Cât de mult știm să comunicăm online, 

Părinte Iustin
459

?  

Și de ce am comunica cu alții...dacă există 

pericolul să ne devoalăm inconsistența interioară 

la greu?  

Comunicăm noi relevant și credibil pentru 

niște preoți ortodocși?
460

 

 

* 

 

 

12 septembrie 2012. Vă mulțumesc pentru 

aprecieri, domnule Horațiu Dorin! Și încă odată 

vă mulțumesc pentru plăcutul drum împreună. 

 

* 

 

 

12 septembrie 2012. Crucificarea interioară 

și consecințele ei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/12

/predica-la-inaltarea-sfintei-cruci-14-septembrie-

2012/.  

 

* 

 

15 septembrie 2012. Despre asceză și 

personalizare duhovnicească.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/15

/predica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-

2012/.  

 

* 

 

16 septembrie 2012. La mulți ani! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/16

/predica-la-7-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-

septembrie-2012/.  

                                           
459 A se vedea: https://www.facebook.com/ianispopovici/.   
460 Nu mi-a răspuns. Și nici n-a mai zis altceva...  
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* 

 

19 septembrie 2012. Despre minunarea de 

Dumnezeu. Sau despre cum ne prinde El în plasa 

iubirii Sale de oameni... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/19

/predica-la-duminica-a-18-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

22 septembrie 2012. God catches us in the 

net of His love of men... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/22

/sermon-on-the-18th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

27 septembrie 2012. Binefacerile interioare 

ale iertării și ale milostivirii.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/27

/predica-la-duminica-a-19-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

28 septembrie 2012. Forgiveness and 

mercy: the inner realities of the orthodox life.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/09/28

/sermon-on-the-19th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

* 

 

3 octombrie 2012. Despre viața și martiriul 

Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/03

/predica-la-pomenirea-sfantului-sfintit-mucenic-

dionisie-areopagitul-3-octombrie-2012/.  
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* 

 

4 octombrie 2012. Relația lui Dumnezeu cu 

oamenii e paradigma relațiilor pe care trebuie să 

le dezvoltăm.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/04

/predica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

6 octombrie 2013. About the wonders of 

repentance. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/06

/sermon-on-sunday-the-20th-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

10 octombrie 2012. Predicile nu sunt 

niciodată degeaba...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/10

/predica-la-duminica-a-21-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

10 octombrie 2012. Al 70-lea volum TPA 

la nivel online.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/10

/twitter-pentru-azi-vol-4/.  

 

* 

 

12 octombrie 2012. God’s words 

transformed into life.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/12

/sermon-on-the-21th-sunday-after-pentecost-

2012/.  
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* 

 

13 octombrie 2012. Despre ce a fost și, mai 

ales, despre ce este Sfânta Parascheva... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/13

/predica-la-pomenirea-sfintei-prea-cuvioasei-

parascheva-14-octombrie-2012/.  

 

* 

 

18 octombrie 2012. Un eveniment teologic 

la care am participat efectiv...și pe care îl 

mediatizăm online aproape integral în format 

audio.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/17

/simpozionul-international-dedicat-sfantului-

maslu-dorna-arini-15-16-octombrie-2012/.  

 

* 

 

18 octombrie 2012. Teologia nu e o parte 

din noi...ci e însăși viața noastră!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/18

/predica-la-duminica-a-23-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

25 octombrie 2012. Despre rostul și sensul 

pelerinajului.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/25

/predica-la-sfantul-mare-mucenic-dimitrie-

izvoratorul-de-mir-26-octombrie-2012/.  

 

* 

 

26 octombrie 2012. Despre ce învățăm de la 

Sfinți în materie de...schimbare interioară... 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/26

/predica-la-pomenirea-sfantului-preacuviosului-

dimitrie-basarabov-27-octombrie-2012/. 

 

* 

 

27 octombrie 2012. Despre transfigurarea 

continuă a trupului și a sufletului nostru sau 

despre potențele uluitoare ale constituției noastre 

psiho-fizice. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/27

/predica-la-duminica-a-24-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

27 octombrie 2012. About the power of 

God who raise us from the dead.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/27

/sermon-on-the-24th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

* 

 

31 octombrie 2012. La împlinirea a 35 de 

ani... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/30

/predica-la-ziua-de-nastere-31-octombrie-2012/.  

 

* 

 

Cristinel C. Popa (1 noiembrie 2012): La 

mulți ani! 

Dorin Octavian Picioruș: Mulțumesc 

frumos, domnule Cristinel C. Popa! 

Dorin Octavian Picioruș: Vă dorim numai 

bine! 

 

* 

 

1 noiembrie 2012. Milostivirea ca stare 

harică, dumnezeiască și nu ca gest sporadic.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/01

/predica-la-duminica-a-22-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

Nanny Foley (2 noiembrie 2012): Blessed 

B Day Father! Many Years!!! 

Dorin Octavian Picioruș: Thank you very 

much, dear Berney! It was a too-great day...All 

blessing on my part!  

 

* 

 

2 noiembrie 2012. About evidences.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/02

/sermon-on-the-22th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

4 noiembrie 2012. Relațiile verzi, 

durabile...sunt har și minune.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/04

/predica-despre-prietenie-si-iubire-5-noiembrie-

2012/.  

 

* 

 

4 noiembrie 2012. Nevedere și 

revedere...sau complezența ca revedere.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/04

/predica-despre-revedere-4-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

5 noiembrie 2012. Schimbarea, convertirea, 

minunea...ca neașteptare.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/05

/predica-despre-neasteptare-5-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

5 noiembrie 2012. Dumnezeul nostru e 

paradoxal...de aceea ne vrea numai binele.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/05

/predica-despre-nebunia-si-slabiciunea-lui-

dumnezeu-5-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

5 noiembrie 2012. Despre predicile excesiv 

de bune și care îți fac un nespus de mare bine.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/05

/predica-despre-multele-predici-5-noiembrie-

2012/.  

 

* 

 

5 noiembrie 2012. Cum îmi dau seama că 

sunt păcătos...și de ce... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/05

/predica-despre-pacatosi-5-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

6 noiembrie 2012. Supermarketul: locul 

singurătății noastre în mulțime! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/06

/predica-despre-supermarket-6-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

6 noiembrie 2012. Despre Sfinții Îngeri, 

care se roagă neîncetat pentru noi.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/06

/predica-despre-sfintii-ingeri-8-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

6 noiembrie 2012. Când dracul vrea să te 

prostească...îți dă o pistă falsă...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/06

/predica-despre-cipuri-7-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

7 noiembrie 2012. Dacă îi iubești pe 

Sfinți...învață de la ei lucruri esențiale! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/06

/predica-despre-canonizare-7-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

7 noiembrie 2012. Dumnezeu ne-a dat CVul 

Lui! Numai noi n-avem timp să Îl cunoaștem... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/07

/predica-despre-cvul-lui-dumnezeu/.  

 

* 

 

7 noiembrie 2012. O predică despre 

Facebook...adică despre comunicarea de care nu 

suntem în stare.   

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/07

/predica-despre-facebook/.  

 

* 

 

11 noiembrie 2012. Despre omul care m-a 

învățat să fiu om.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/09

/predica-la-inmormantarea-bunicii-noastre-

floarea/.  

 

* 

 

11 noiembrie 2012. Cu și despre 

înmormântare. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/11

/predica-despre-inmormantare-11-noiembrie-

2012/.  

 

* 

 

12 noiembrie 2012. Ce e și ce nu e 

milostivire ortodoxă.   

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/12

/predica-despre-milostivire-12-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

13 noiembrie 2012. Ziua Patriarhului 

Bisericii, a Sfântului Ioan Gură de Aur. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/13

/predica-la-pomenirea-sfantului-patriarh-ioan-

gura-de-aur-13-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

14 noiembrie 2012. Arhiepiscopul 

experienței mistice: Sfântul Grigorie Palama.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/14

/predica-la-pomenirea-sfantului-arhiepiscop-

grigorie-palama-al-tesalonicului-14-noiembrie-

2012/.  

 

* 
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14 noiembrie 2012. Părintele duhovnicesc 

al multor fii.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/14

/predica-la-pomenirea-sfantului-preacuvios-

paisie-velicikovski-15-noiembrie-2012/. 

 

* 

 

15 noiembrie 2012. Despre boala pe care ți-

o faci cu mâna ta... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/15

/predica-despre-boala-15-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

16 noiembrie 2012. Parabola care 

recenzează critic individualismul capitalismului.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/16

/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

19 noiembrie 2012. Unele predici sunt de la 

Dumnezeu...altele doar de la oameni.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/18

/predica-despre-predicator/. 

 

* 

 

19 noiembrie 2012. Despre ieșirea din tine 

pentru a te îmbogăți în Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/19

/predica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-

domnului-21-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

468

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/14/predica-la-pomenirea-sfantului-preacuvios-paisie-velicikovski-15-noiembrie-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/14/predica-la-pomenirea-sfantului-preacuvios-paisie-velicikovski-15-noiembrie-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/14/predica-la-pomenirea-sfantului-preacuvios-paisie-velicikovski-15-noiembrie-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/15/predica-despre-boala-15-noiembrie-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/15/predica-despre-boala-15-noiembrie-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/16/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/16/predica-la-duminica-a-26-a-dupa-rusalii-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/18/predica-despre-predicator/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/18/predica-despre-predicator/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/19/predica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-21-noiembrie-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/19/predica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-21-noiembrie-2012/
http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/19/predica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-21-noiembrie-2012/


21 noiembrie 2012. A 71-a carte TPA la 

nivel online. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/21

/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-1/.  

 

* 

 

21 noiembrie 2012. Avem nevoie de 

politicieni ortodocși și de politici care să 

reprezinte viața Bisericii.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/21

/predica-despre-politicieni-si-politici-21-

noiembrie-2012/.  

 

* 

 

21 noiembrie 2012. Uitarea de sine...scrie 

istoria iubirii și a întrajutorării.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/21

/predica-despre-uitarea-de-sine-21-noiembrie-

2012/.  

 

* 

 

23 noiembrie 2012. Renunțarea continuă la 

sine: pașii normali ai înduhovnicirii.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/23

/predica-la-duminica-a-30-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

*  

 

24 noiembrie 2012. O conferință națională 

despre cartea și tiparul românesc în Evul Mediu. 

Târgoviște, 23 noiembrie 2012. Arhiva audio... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/23

/cartea-si-tiparul-romanesc-in-evul-mediu-

targoviste-23-noiembrie-2012/.  
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* 

 

24 noiembrie 2013. Despre o domnișoară 

academician a secolului al III-lea: Sfânta Mare 

Muceniță Ecaterina. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/24

/predica-la-pomenirea-sfintei-marii-mucenite-

ecaterina-25-noiembrie-2012/.   

 

* 

 

26 noiembrie 2012. Trebuie să dovedești, în 

mod practic, că ai minte... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/26

/predica-despre-puterea-exemplului-rau/.  

 

* 

 

28 noiembrie 2012. Insolența la vedere...și 

insolența tacită, din străfunduri...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/28

/predica-despre-insolenta/.  

 

* 

 

28 noiembrie 2012. Omagierea Prof. Dr. 

Remus Rus (28 noiembrie 2012). La împlinirea a 

70 de ani de viață.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/28

/omagierea-prof-dr-remus-rus-28-noiembrie-

2012/.  

 

* 

 

29 noiembrie 2012. Sfântul Apostol Andrei: 

Apostolul românilor.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/29

/predica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andrei-

30-noiembrie-2012/.  

 

* 

 

30 noiembrie 2012.  

Doamnă Monica Tripon
461

, 

ați fost o mare descoperire pentru mine în 

ianuarie-februarie 2012, când v-ați implicat, mai 

mult decât frumos, în protestul românilor din 

Cluj-Napoca!  

Ziarul Făclia
462

 a fost pe baricade prin 

dumneavoastră, pe baricadele unei lupte de 

conștiință, și asta m-a făcut să vă simt 

prietenă...prietenă de conștiință.  

Vă mulțumesc frumos pentru că v-ați făcut 

treaba de jurnalist la cote admirabile! 

 

 
 

Monica Tripon: Și eu vă mulțumesc! Am 

văzut că m-ați preluat și m-am bucurat că prin 

intermediul dvs află și alții, dintre cei care nu 

citesc ziarul Făclia, despre ce se întâmplă la Cluj. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă dorim numai 

bine, doamnă, și mă bucur că ne sunteți aproape!  

 

* 

 

30 noiembrie 2012. Despre vederea 

sufletului, de care avem atâta nevoie... 

                                           
461 A se vedea: https://www.facebook.com/monica.tripon.3.  
462 Idem: http://www.ziarulfaclia.ro/.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/30

/predica-la-duminica-a-31-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

* 

 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana
463

 (29 

decembrie 2012, ora 15. 48):  

mulțumesc pt. accept
464

, părinte Dorin. Și 

aici... 

Dorin Octavian Picioruș: La mulți ani, 

Părinte Ionică [Saghin]! 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: La mulți 

ani! cu Domnul, părinte Dorin... 

 

 
 

* 

 

1 decembrie 2012. La mulți ani tuturor! 

Dumnezeu să vă umple de pace și de multă 

bucurie dumnezeiască.  

 

* 

 

1 decembrie 2012. Cum am sărbătorit Ziua 

Națională a României. 

A se vedea:  

                                           
463 A se vedea: https://www.facebook.com/parohia.pratotoscana.  
464 Pentru acceptarea sa printre „prietenii” mei de pe Facebook.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/01

/ziua-nationala-a-romaniei-1-decembrie-2012/.  

 

* 

 

1 decembrie 2012. Fără trecut prezentul nu 

are consistență.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/01

/predica-despre-iubirea-de-neam-1-decembrie-

2012/.  

 

* 

 

4 decembrie 2012. Predică la 6 ani de 

online...despre creația valorică la nivel online. 

„Teologie pentru azi” va împlini 6 ani de zile pe 6 

decembrie 2012, de Sfântul Ierarh Nicolae. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/04

/predica-despre-prezenta-valorica-la-nivel-online/.  

 

* 

 

4 decembrie 2012. Blândețea lui 

milostivă
465

 poate deveni și blândețea noastră 

atentă, compătimitoare.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/04

/predica-la-pomenirea-sfantului-arhiepiscop-

nicolae-al-mirelor-lichiei-6-decembrie-2012/.  

 

* 

 

7 decembrie 2012. Verticalitatea 

duhovnicească versus cocoșarea adusă în noi de 

păcatele noastre. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/07

/predica-la-duminica-a-27-a-dupa-rusalii-2012/.  

 

                                           
465 A Sfântului Nicolae al Mirelor Lichiei.  
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* 

 

8 decembrie 2012. About infirmities of 

which God escapes us... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/08

/sermon-on-the-27th-sunday-after-pentecost-

2012/.  

 

* 

 

10 decembrie 2012. A 72-a carte TPA la 

nivel online...  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/10

/praedicationes-vol-3/.  

 

* 

 

13 decembrie 2012. Ediție TPA a studiilor 

Simpozionului dedicat lui Dimitrie Cantemir în 

2011.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/12

/dimitrie-cantemir-mare-savant-si-carturar-2012/.   

 

* 

 

13 decembrie 2012. Ediție TPA: Statutul 

CCSIDSUVT și activitățile sale între 2010-2013. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/12

/statutul-ccsidsuvt-si-activitati-2010-2013/.  

 

* 

 

13 decembrie 2012. Despre ce înseamnă să 

dai curs invitației dumnezeiești de a veni la Cina 

Domnului. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/13

/predica-la-duminica-a-28-a-dupa-rusalii-2012/.  
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* 

 

16 decembrie 2012. Despre cum să ai ochi 

frumoși, plini de har.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/16

/predica-despre-ochii-frumosi/.  

 

* 

 

17 decembrie 2012. Femeile care îți 

plac...sunt cele care te-au învățat cine sunt 

femeile. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/17

/predica-despre-femeile-care-imi-plac/.  

 

* 

 

19 decembrie 2012. La 17 ani de iubire...și 

despre finalul fără final.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/19

/predica-despre-alegerile-trainice/.  

 

* 

 

20 decembrie 2012. În Biserica lui Hristos 

te transfigurezi în mod deplin.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/20

/predica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-

2012/.  

* 

 

22 decembrie 2012. A 73-a carte TPA la 

nivel online. Sau despre ce înseamnă poezie 

tradiționalistă.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/22

/epilog-la-lumea-veche-i-4/.  

 

* 
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23 decembrie 2012. La mulți ani!...și 

Nașterea Domnului să ne învețe că nu putem trăi 

fără frumusețe și simplitate interioară!  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/23

/predica-la-nasterea-domnului-2012/.  

 

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei
466

: La 

mulți ani! cu Domnul împreună, padre Dorin 

Octavian Picioruş... 

Dorin Octavian Picioruş: Vă mulțumim 

frumos! 

* 

 

25 decembrie 2012. Ce înseamnă a fi 

luminat în Ortodoxie...și de ce nu e de ajuns să fii 

intelectual ca să fii teolog. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/25

/predica-despre-luminarea-omului/.  

 

* 

 

27 decembrie 2012. Dumnezeu e Cel ce ne 

încununează pe noi.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/27

/predica-cine-ne-incununeaza-pe-noi/.  

 

* 

 

28 decembrie 2012. Dumnezeu e Cel ce te 

face să arzi...dumnezeiește... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/28

/predica-cine-te-face-sa-arzi/.  

 

* 

 

                                           
466 A se vedea:  

https://www.facebook.com/episcopiaortodoxa.romanaitaliei.  
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29 decembrie 2012. Între auto-exil, martiriu 

și bucurie duhovnicească. Ultima predică 

duminicală pe 2012. Întru mulți ani...și multă 

bucurie dumnezeiască! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/29

/predica-la-duminica-dupa-nasterea-domnului-

2012/.  

 

* 

 

31 decembrie 2012. La mulți ani...și să 

îmbinăm bucuria cu durerea praznicului de astăzi! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/31

/predica-la-taierea-imprejur-a-domnului-2013/.  

 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: La mulți 

ani!... 

Dorin Octavian Picioruş: La mulţi ani, 

Părinte Ionică, şi să aveţi parte de multă bucurie 

dumnezeiască!  

 

* 

 

1 ianuarie 2013. Libertatea duhovnicească e 

libertatea pe care ne-o dăruie Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/01

/predica-despre-libertate/.  

 

* 

 

4 ianuarie 2013. Despre dreptatea lui 

Dumnezeu și dreptatea noastră.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/03

/predica-dreptatea-lui-dumnezeu-este-altfel/.  

 

* 

 

4 ianuarie 2013. Dumnezeul treimic, Cel 

care ni S-a descoperit nouă la Iordan... 
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/04

/predica-la-botezul-domnului-2013/.  

 

* 

 

4 ianuarie 2013. Bună seara, doamnă 

Preoteasă Alina Chiruță
467

 și vă mulțumesc pentru 

dorința de a ne fi prietenă la nivel online!  

Un an nou bucuros și multă bucurie în tot 

ceea ce faceți!
468

 

 

* 

 

6 ianuarie 2013. Despre colaboratorul total 

al Stăpânului: Sfântul Ioan Botezătorul.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/06

/predica-la-soborul-sfantului-ioan-botezatorul-7-

ianuarie-2013/.  

 

* 

 

7 ianuarie 2013. Vă mulțumesc pentru 

considerație
469

, domnule Florin Fegher
470

, și bine 

ați venit printre noi!  

Vă doresc numai bine și un an cât mai 

bucuros! 

 

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu să vă 

pomenească și să ne pomenească! Vă mulțumesc 

frumos pentru urare și pentru sinceritatea cu care 

ne-ați contactat! 

 

* 

 

8 ianuarie 2013. Despre ispita de-a uita cine 

ești și ce trebuie să faci.  

                                           
467 Idem: https://www.facebook.com/alina.chiruta.7.  
468 Nu am primit niciun răspuns de la ea și nici vreun comentariu după 

aceea.  
469 Exprimată în mod privat.  
470 A se vedea: https://www.facebook.com/omicasteaeu.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/08

/predica-despre-lipsa-de-concentrare/.  

 

* 

 

9 ianuarie 2013. A 74-a carte TPA la nivel 

online și prima pe 2013. Reprezintă al 4-lea 

volum al meu de predici. La mulți ani!   

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/09

/praedicationes-vol-4/.  

 

* 

 

11 ianuarie 2013. Începutul desăvârșirii este 

pocăința.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/10

/predica-la-duminica-dupa-botezul-domnului-

2013/.  

 

* 

 

12 ianuarie 2013. Despre zăpada slavei 

Sale, care ne curățește pe noi.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/12

/predica-despre-zapada/.  

 

Papa Berney Foley: God bless you, Father! 

Dorin Octavian Picioruș: And you, dear 

Berney! And God will show His power in your 

troubles
471

. I know, I feel that... 

Papa Berney Foley: Amen! Thank you for 

your prayers & love! 

* 

 

18 ianuarie 2013. Despre cum ne arată 

ortodocși comuniunea iubirii.  

A se vedea:  

                                           
471 Despre care îmi vorbise prin email.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/18

/predica-la-duminica-a-29-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

21 ianuarie 2013. Identitatea religioasă: o 

realitate dinamică. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/21

/predica-despre-noi-si-altii/. 

 

* 

 

24 ianuarie 2013. Cum arată credința 

vie...și mântuirea ortodocșilor. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/24

/predica-la-duminica-a-31-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

26 ianuarie 2013. Despre preotul necesar 

oricând la nivel social.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/26

/predica-despre-preot/.  

 

* 

 

27 ianuarie 2013. A 75-a carte TPA și a 

doua pe 2013. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/27

/praedicationes-vol-5/.  

 

* 

 

29 ianuarie 2013. Despre har și adevăr în 

teologia ortodoxă.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/29

/predica-la-sfintii-trei-ierarhi-30-ianuarie-2013/.  
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* 

 

31 ianuarie 2013. Despre cum ne întâmpină 

pe noi Dumnezeu și ce aduce El în viața noastră. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/31

/predica-la-intampinarea-domnului-2-februarie-

2013/.  

* 

 

2 februarie 2013. Redescoperirea omeniei 

de sub piatra de mormânt a banilor. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/02/02

/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

7 februarie 2013. Despre cum Dumnezeu ne 

responsabilizează prin darurile pe care ni le 

dăruie. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/02/07

/predica-la-duminica-a-16-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

8 februarie 2013. Vă mulțumesc pentru 

apreciere
472

, domnule Silviu Roșca
473

, și vă 

doresc numai bine! 

 

* 

 

9 februarie 2013. About the gifts of God 

and the responsibility for them. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/02/09

/sermon-about-gifts/.  

 

* 

                                           
472 Mi-a preluat traducerea din Sfântul Epifanie de Salamina...dar nu 

mi-a adresat niciun cuvânt.  
473 A se vedea: https://www.facebook.com/silviu.teologu.  
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13 februarie 2013. Răbdarea în rugăciune 

înseamnă și lămurire de sine.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/02/13

/predica-la-duminica-a-17-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

19 februarie 2013. Îndreptările Lui 

continue au loc într-o vie relație cu Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/02/19

/predica-la-duminica-a-33-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

28 februarie 2013. Regăsirea relației 

înseamnă începutul mântuirii. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/02/28

/predica-la-duminica-a-34-a-dupa-rusalii-2013/. 

 

* 

 

28 februarie 2013. Maturizarea începe din 

primii ani de viață...sau cum scapi de dezamăgire 

în mod precoce.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/02/28

/predica-cat-de-batran-esti/. 

 

* 

 

5 martie 2013. Despre Dumnezeul care ne 

judecă cu milă.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/05

/predica-la-duminica-infricosatoarei-judecati-

2013/.  

 

* 
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7 martie 2013. A 76-a carte TPA la nivel 

online: Istoria începe de oriunde o privești (vol. 

2).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/07

/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-2/.  

 

* 

 

 

11 martie 2013. Despre Teologul lui 

Dumnezeu. Predică la pomenirea Sfântului 

Simeon Noul Teolog:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/11

/predica-la-pomenirea-sfantului-simeon-noul-

teolog-12-martie-2013/.  

 

* 

 

14 martie 2013. Predica la începutul 

Postului Mare. Sau despre redobândirea Raiului 

nostru. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/14

/predica-la-duminica-izgonirii-lui-adam-din-rai-

2013/.  

 

* 

 

16 martie 2013. Firescul e unic și parfumul 

lui nu poate fi confundat.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/16

/predica-despre-firescul-care-impresioneaza/.  

 

* 

 

20 martie 2013. Avem o Ortodoxie 

teologică sau una folclorică? 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/20

/predica-la-duminica-intai-din-postul-mare-2013/.  
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* 

 

24 martie 2013. Vestea bună e noutatea 

continuă a sfințeniei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/24

/predica-la-praznicul-buneivestiri-2013/.  

 

* 

 

28 martie 2013. Reconstrucția unei 

persoane și a unei societăți începe cu...iertarea 

păcatelor.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/28

/predica-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-

2013/.  

 

* 

 

29 martie 2013. A 77-a carte TPA la nivel 

online: Praedicationes (vol. 6).  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/29

/praedicationes-vol-6/.  

 

* 

 

2 aprilie 2013. Când Dumnezeu merge cu 

noi...se schimbă toate lucrurile.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/02

/ce-face-dumnezeu-cu-noi-cand-mergem/.  

 

*  

 

3 aprilie 2013. Crucea te umple de slava lui 

Dumnezeu și nu de indispoziție! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/03

/predica-la-duminica-a-3-a-din-postul-mare-

2013/.  

* 
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10 aprilie 2013. Credința care te schimbă 

continuu vs credința necredinței, care nu așteaptă 

niciun Paști.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/10

/predica-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-

2013/.  

 

* 

 

18 aprilie 2013. Stabilitatea duhovnicească 

interioară se ține cu potirul și cu botezul Lui. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/18

/predica-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-

2013/.  

 

* 

 

22 aprilie 2013. Mucenicia ca dulce 

bucurie. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/22

/predica-la-pomenirea-sf-m-mc-gheorghe-

purtatorul-de-biruinta-23-aprilie-2013/.  

 

* 

 

25 aprilie 2013. Întâmpinat cu semnele 

bucuriei și ale încredințării în faptul că El e 

împlinirea tuturor profețiilor.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/25

/predica-la-praznicul-intrarii-domnului-in-

ierusalim-2013/.  

 

* 

 

28 aprilie 2013. Două adjective pentru 

Lunea Mare: gol și uscat.  

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/28

/gol-si-uscat-predica-in-lunea-mare/.  

 

* 

 

29 aprilie 2013. Fecioarele sunt de două 

feluri... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/29

/ce-fel-de-fecioare-suntem-predica-in-martea-

mare/.  

 

* 

 

30 aprilie 2013. Lacrimi și sărutări de 

dragoste... 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/04/30

/lacrimi-si-sarutari-predica-in-miercurea-mare/.  

 

* 

 

1 mai 2013. Lucrurile de taină sunt ale 

slujitorilor Lui.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/01

/lucruri-de-taina-predica-in-joia-mare/.  

 

* 

 

2 mai 2013. Despre cele 12 Evanghelii ale 

Dumnezeieștilor Sale Patimi.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/02

/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-sale-in-vinerea-

mare/.  

 

* 

 

3 mai 2013. Îngroparea Celui viu, a 

Biruitorului morții. 

A se vedea:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/03

/prohodirea-domnului-predica-in-sambata-mare/.  

 

* 

 

3 mai 2013. La a 8-a pomenire de peste an a 

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/03

/predica-la-8-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-

vazatorul-de-dumnezeu/.   

 

* 

 

4 mai 2013. Hristos a înviat! La mulți ani! 

Și Domnul slavei să ne bucure pe toți cu slava Sa 

cea negrăită și veșnică.  

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/04

/predica-la-praznicul-preaslavit-al-invierii-

domnului-2013/.  

 

* 

 

9 mai 2013. Despre Dumnezeul care 

izvorăște foc și apă...sau despre apa plină de 

lumina Lui...sau despre scopul vieții ortodoxe: 

îndumnezeirea noastră.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/09

/predica-la-izvorul-tamaduirii-2013/.  

 

* 

 

11 mai 2013. Cum ajungem martori ai 

Învierii Lui... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/11

/predica-la-duminica-a-2-a-dupa-pasti-2013/.  

 

* 
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16 mai 2013. Frumusețea reală țâșnește din 

Dumnezeu în oameni. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/16

/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-pasti-2013/. 

 

* 

 

20 mai 2013. Împărații care au schimbat 

lumea. Care au făcut-o creștină. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/20

/predica-la-sfintii-mari-imparati-si-intocmai-cu-

apostolii-constantin-si-masa-sa-elena-2013/.  

 

* 

 

24 mai 2013. Adevăratul nostru ajutător e 

Dumnezeu. El ne vindecă cu adevărat.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/24

/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-pasti-2013/.  

 

* 

 

31 mai 2013. Fără viață duhovnicească nu 

știm să avem adevărate relații.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/05/31

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-pasti-2013/.  

 

* 

 

7 iunie 2013. Despre probleme foarte 

practice ale vieții bisericești și sociale.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/07

/parteneriatul-stat-biserica-sinaia-5-7-iunie-2013-

arhiva/.  

 

* 

8 iunie 2013. Vederea lui Dumnezeu e 

fundamentul vederii aproapelui.  
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A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/08

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-2013/.  

 

* 

 

12 iunie 2013. Consecințele Înălțării Sale 

cu trupul transfigurat la cer.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/12

/predica-la-inaltarea-domnului-2013/.  

 

* 

 

14 iunie 2013. Comentariu la Crezul de la 

Niceea.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/14

/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-pasti-2013/.  

 

* 

 

15 iunie 2013. A 78-a carte TPA la nivel 

online reprezintă primul comentariu integral al 

Psaltirii versificate a Sfântului Dosoftei al 

Moldovei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/15

/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-in-

literatura-romana-vol-1/.  

 

* 

 

19 iunie 2013. De ce azi, Cincizecimea, e o 

realitate cotidiană? Pentru că Dumnezeu pogoară 

slava Lui oricând în noi.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/19

/predica-la-duminica-cincizecimii-2013/.  

 

* 
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23 iunie 2013. Fără fundamentul și 

perspectiva trinitară Biserica devine o sumă de 

enclave nerelevante.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/23

/predica-in-lunea-prea-sfintei-treimi-24-iunie-

2013/.  

 

* 

 

28 iunie 2013. Apostol = propovăduire 

convertitoare. Sau ce înseamnă să-i cutremuri pe 

oameni cu simțirea slavei lui Dumnezeu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/28

/predica-la-sfintii-apostoli-petru-si-pavel-29-

iunie-2013/.  

 

* 

 

29 iunie 2013. Sfinții nu sunt copii trase la 

xerox ci personalități unice și irepetabile. Iar dacă 

vrem să ne sfințim viața, atunci vrem să ne facem 

unicate ale lui Dumnezeu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/29

/predica-la-duminica-tuturor-sfintilor-2013/. 

 

* 

 

5 iulie 2013. Cum se cinstesc Sfinții 

români: în pace, împărtășind tuturor din 

frumusețea și liniștea lor sau cu un zelotism fals-

apocaliptic? 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/05

/predica-la-duminica-sfintilor-romani-2013/. 

 

* 

 

11 iulie 2013. Hotărârea dogmatică a 

Sinodului IV Ecumenic, astăzi, la pomenirea 
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Sfinților Părinți participanți la Sinodul IV 

Ecumenic [451 d. Hr.] 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/11

/predica-la-duminica-a-3-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

18 iulie 2013. Despre umplerea de har și 

educarea râvnei. Împreună cu Sfântul Ilie 

Tesviteanul. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/18

/predica-la-pomenirea-sfantului-profet-ilie-

tesviteanul-20-iulie-2013/.  

 

* 

 

20 iulie 2013. Sănătatea totală are har. Sau 

e o consecință a harului dumnezeiesc.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/20

/predica-la-duminica-a-4-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

  

25 iulie 2013. Vindecarea de demonizare. 

Sau de ce nu ne putem împlini decât în comuniune 

cu Dumnezeu și cu oamenii. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/25

/predica-la-duminica-a-5-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

31 iulie 2013. Ce ne-a învățat Maica lui 

Dumnezeu să facem? 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/31

/predica-la-inceputul-postului-adormirii-maicii-

domnului-31-iulie-2013/.  

 

* 
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31 iulie 2013. A 79-a carte TPA și...a 6-a pe 

2013.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/31

/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-3/. 

 

* 

 

1 august 2013. De ce boala începe și se 

termină cu ceea ce facem în sufletul nostru.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/01

/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

 

5 august 2013. Convertirea reală înseamnă 

întâlnirea libertății umane cu chemarea lui 

Dumnezeu. 

A se vedea:   

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/05

/predica-la-praznicul-schimbarii-la-fata-a-

domnului-2013/.  

* 

 

7 august 2013. Despre moarte și ură 

pornind de la Ps. 33, 22. 

A se vedea: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/07

/predica-despre-moarte-si-ura-7-august-2013/.  

 

* 

 

10 august 2013. Ce înseamnă să vezi și de 

ce muțenia nu înseamnă comuniune.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/08

/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

492

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/31/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-3/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/31/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-3/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/01/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/01/predica-la-duminica-a-6-a-dupa-rusalii-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/05/predica-la-praznicul-schimbarii-la-fata-a-domnului-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/05/predica-la-praznicul-schimbarii-la-fata-a-domnului-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/05/predica-la-praznicul-schimbarii-la-fata-a-domnului-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/07/predica-despre-moarte-si-ura-7-august-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/07/predica-despre-moarte-si-ura-7-august-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/08/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2013/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/08/predica-la-duminica-a-7-a-dupa-rusalii-2013/


Papa Berney Foley
474

: your in my heart & 

prayers!!! Miss you. 

Dorin Octavian Picioruș: I work at my gift 

for you. Ie at my first book in English. I am at the 

final proofreading, I do not know how long...but 

my doctoral thesis will be a gift for you and for all 

English speakers. With all the blessing, dear 

Berney, and thank you that you wait for me more 

than my compatriots! 

 

* 

 

12 august 2013. Carențele de evlavie în 

raportarea la Maica Domnului provin din 

carențele raportării la Dumnezeu. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/12

/predica-la-adormirea-maicii-domnului-2013/.  

 

* 

 

16 august 2013. Pe cine hrăniți cu harul 

care este în dumneavoastră?  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/16

/predica-la-duminica-a-8-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

21 august 2013. Teza de Licență în 

Teologie a domnului Florin Cernătescu. Ediție 

TPA 2013.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/21

/parintele-prof-dr-petre-vintilescu-viata-si-opera-

contributii-liturgice/.  

 

* 

 

22 august 2013. Pe cine ați scos din valuri 

și de ce? 

                                           
474 A se vedea: https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/21/parintele-prof-dr-petre-vintilescu-viata-si-opera-contributii-liturgice/
http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/21/parintele-prof-dr-petre-vintilescu-viata-si-opera-contributii-liturgice/
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley


A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/22

/predica-la-duminica-a-9-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

28 august 2013. De ce să-i tai capul...celui 

care te-ar putea face și pe tine cu cap? 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/27

/predica-la-taierea-capului-sfantului-ioan-

botezatorul-29-august-2013/.  

 

* 

 

31 august 2013. La mulți ani!...la început de 

an bisericesc. Despre vindecarea prin har, dacă 

suntem oameni ai ascezei.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/08/30

/predica-la-duminica-a-10-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

* 

 

3 septembrie 2013. Despre slujirea lui 

Dumnezeu și a oamenilor...la 8 ani de la hirotonia 

mea întru diacon. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/03

/predica-despre-slujire-4-septembrie-2013/.  

 

* 

 

6 septembrie 2013. Despre cine e, pentru 

Dumnezeu și pentru oameni, Născătoarea de 

Dumnezeu.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/06

/predica-la-nasterea-maicii-domnului-8-

septembrie-2013/.  

 

* 
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9 septembrie 2013. Dacă n-avem o 

perspectivă trinitară asupra vieții Bisericii și a 

lumii, atunci suferim de o erezie trinitară care se 

numește deism. Fără trăirea prezenței lui 

Dumnezeu, prin slava Sa necreată, Dumnezeul 

nostru e departe de noi și nu ne ajută.  

A se vedea:   

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/09

/predica-teologia-trinitara-in-dumnezeiasca-

liturghie-9-septembrie-2013/.  

 

* 

 

12 septembrie 2013. Fiecare dintre noi 

poate fi o cruce vie, umblătoare printre oameni, 

pentru că răstignirea noastră este interioară. 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/12

/predica-la-inaltarea-sfintei-cruci-14-septembrie-

2013/.  

 

* 

 

14 septembrie 2013. Teologia Crucii la 

Sfântul Apostol Pavel.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/14

/predica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-

2013/.  

 

* 

 

16 septembrie 2013. La mulți ani și toată 

binecuvântarea! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/16

/predica-la-8-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-

septembrie-2013/.  

 

* 

 

21 septembrie 2013. Cine predică 

pentru...peștii mari ai lumii? 
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http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/16/predica-la-8-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-septembrie-2013/


A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/21

/predica-la-duminica-a-18-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

 

* 

 

21 septembrie 2013. A 80-a carte TPA. Sau 

de ce dialogul pornește de la ce gândești și ce 

faci... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/21

/bucuria-comuniunii-vol-10/.  

 

Nu a fost apreciată de nimeni.  

 

* 

 

23 septembrie 2013. A 81-a carte TPA la 

nivel online.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/23

/dorin-streinu-opere-alese-vol-7/.  

 

A fost apreciată doar de Papa Berney 

Foley. 

* 

 

 

26 septembrie 2013. Nimeni nu ne e 

dușman cu adevărat... 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/26

/predica-la-duminica-a-19-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

Predică apreciată de Preot Constantin 

Sturzu
475

 și Papa Berney Foley.  

 

* 

 

                                           
475 A se vedea: https://www.facebook.com/constantin.sturzu.  
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4 octombrie 2013. Nu plânge! = Scrie, 

Dumitre, scrie! 

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/04

/predica-la-duminica-a-20-a-dupa-rusalii-2013/.  

 

Predică apreciată de Preot Constantin 

Sturzu, Cici Maria
476

, Cristinel C. Popa și Parohia 

Ortodoxa Prato Toscana.  

 

* 

 

 

Irimia Petru Ionuț
477

 (7 octombrie 2013):  

Blagosloviți părinte. Sunt preot într-un sat 

din Moldova și vă rog, dacă se poate, să mă ajutați 

cu Dicționarul lui Ioanid, elino-român, în format 

electronic. Mulțumesc tare mult. Dumnezeu să vă 

întărească și să vă dăruiască sănătate și spor în 

toate cele de folos pentru mântuire. Vă sărut 

dreapta. 

 

Dorin Octavian Picioruș:  

Apelați la Lect. Dr. Octavian Gordon, 

pentru că folosește acest dicționar la cursul său: 

http://www.ftoub.ro/index.php...Îl găsiți aici: 

https://www.facebook.com/octavian.gordon. 

 

* 

 

7 octombrie 2013. Oamenii se mint pe ei 

înșiși până îi...astupă durerea. E mai greu să râzi, 

când n-ai chef nici de tine... 

 

* 

 

8 octombrie 2013. În 2011, aici, în contul 

meu de Facebook, strânsesem vreo 200 și ceva de 

„prieteni”. Care veniseră să vadă, în mare parte, 

„cum mă comport” eu într-un canal de 

comunicare, în comparație cu scrisul pe TPA.  

                                           
476 Idem: https://www.facebook.com/cici.maria.902.  
477 Idem: https://www.facebook.com/irimia.petruionut.  
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Însă au fost „decepționați” de faptul că „nu 

pierd timpul” cu ei, în discuții banale, ci eu îmi 

publicitez cărțile și articolele pe care le scriu.  

Adică, cărțile și articolele mele nu erau 

„punct de pornire” într-o discuție, dar o poză, o 

frază...da.  

Din acest motiv, într-o zi, i-am șters pe toți 

de la „prieteni”. Au mai rămas doar 3.  

Am activat ceva timp cu cei 3...apoi cu 

timpul, am acceptat din nou „prietenii” pe 

Facebook.  

Azi am 56 de „prieteni” aici...dar semănați 

leit cu cei 200 și ceva șterși într-o zi...pe motivul 

că „nu aveau ce să comunice cu mine”.  

Cred că mulți dintre dumneavoastră ați fost 

curioși să vedeți „ce scriu” aici, atâta timp cât 

spațiul meu e privat. E numai pentru cei 56.  

Și cred că sunteți decepționați că „nu pierd 

timpul” cu dumneavoastră, cu discuții, cu care, 

sunteți obișnuiți în altă parte.  

Și eu sunt decepționat de multele 

comentarii ale dumneavoastră la o fotografie sau 

la un articol...mai mult sau mai puțin relevante.  

Nu, nu am să mai șterg toți „prietenii” 

grosso modo! 

Dar vă anunț că am în lucru o carte cu 

istoria acestui cont de Facebook și veți observa ce 

jenant e să vii și să nu ai ce spune sau să spui 

lucruri, oricum, fără să iei în calcul viitorul celor 

spuse de tine.  

Adică, mai pe scurt, unii n-au ce căuta în 

spații de comunicare, pentru că nu s-au creat 

pentru comunicare.  

Nu e de ajuns să vrei să spui...ci mai 

trebuie să și poți să spui ceva interesant. 

 

* 

 

8 octombrie 2013. 

Documente downloadabile de pe saitul 

Facultății de Teologie Ortodoxă din București: 

http://ftoub.ro/dmdocuments/. 
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* 

 

8 octombrie 2013. „Church Dogmatics 

(Kirchliche Dogmatik) is the thirteen-volume 

magnum opus of Swiss Protestant theologian Karl 

Barth, which was published in stages from 1932 

to 1967”.  

A se vedea: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Dogm

atics. 

* 

 

8 octombrie 2013. NTV Live, Constanța, ora 

23. 43, 8 octombrie 2013. A se vedea:  

http://www.ntvonline.ro/articol/ntv-live.  

 

 
 

Dorin Octavian Picioruș: Am făcut bine să 

uploadez o fotografie cu Părintele Eugen 

Tănăsescu
478

, dacă dumnealui n-a găsit niciun 

cuvânt de zis despre nicio carte de-a mea? 

Dorin Octavian Picioruș: Da, Părinte, ați 

făcut foarte bine! Pentru că Părintele face niște 

emisiuni la radio și la TV foarte frumoase. 

Dorin Octavian Picioruș: Despre ce face 

emisiuni, de obicei? 

Dorin Octavian Picioruș: Păi despre 

amenzi, despre orașe, ascultă oamenii îndelung la 

telefon, pierde nopți nedormite...Și așa trebuie să 

                                           
478 A se vedea: https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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facă un Preot: să piardă nopțile cu oamenii, ca să 

îi învețe multe și de toate. 

Augustin Gheorghiu
479

: Doamne, ajută! 

Dorin Octavian Picioruș: Doamne, ajută, să 

trăim sau să murim, Părinte Augustin? 

Augustin Gheorghiu:...să ne mântuim, 

Părinte Dorin!  

Dorin Octavian Picioruș: Să ne mântuim de 

noi sau de cei din jurul nostru? 

Augustin Gheorghiu: Slavă Domnului 

pentru toate! 

Dorin Octavian Picioruș: Numai că atunci 

când dăm slavă lui Dumnezeu cu adevărat, adică 

atunci când Îl doxologizăm/ Îl lăudăm, și El ne dă 

slava Lui, cea necreată? Dumnevoastră v-a dat 

vreodată din slava Lui?  

Dorin Octavian Picioruș: Să înțeleg că și 

dumneavoastră, Părinte Augustin, aveți „o simțire 

inconștientă” a harului dumnezeiesc, ca și papa 

Francisc
480

 și de aceea nu puteți vorbi despre 

simțirea slavei Lui?  

Dorin Octavian Picioruș: Mai pe scurt: 

dumneavoastră Îl lăudați continuu pe 

Dumnezeu...și El nu vă răspunde nicidecum?  

Dorin Octavian Picioruș: Dumnezeu tace 

întotdeauna, în relație cu cei care Îl laudă sau 

doar cu dumneavoastră?
481

  

 

* 

 

9 octombrie 2013: Dacă oamenii nu 

gândesc noaptea, înseamnă că nu cugetă nici ziua. 

 

* 

 

10 octombrie 2013. Care este motivul 

pentru care reducem păcatele la două trei...iar 

despre virtuți nu avem decât o părere foarte vagă, 

generalistă?  

                                           
479 Idem: https://www.facebook.com/augustin.gheorghiu.  
480 Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisc.  
481 Răspunsurile...au tăcut.  
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Sau nu e falimentară poziția lui „nu”, a lui 

„nu continuu”, când nu știm să prezentăm ce e 

bine, care e virtutea, ce trebuie urmat?  

Spre ce să se îndrepte omul, spre ce zare de 

pozitivitate duhovnicească, dacă tot ce înseamnă 

virtute e fără tușă, fără subliniere, pe când 

păcatele sunt tușate de noi din cale-afară? 

 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana (Pr. Ionică 

Saghin): De la duhovnici pleacă direcția, părinte... 

PS Siluan
482

 are o vorbă: duhovnicii (cei 

care se ocupă cu în-duhovnicirea omului) acum se 

pot numi păcato-vnici (cei care se ocupă cu 

păcatele)... 

Dorin Octavian Picioruș: Dumneavoastră, 

în Italia, Părinte Ionică, încurajați mai degrabă 

întreaga polologhie a lui „ce nu trebuie să facă 

omul” sau îi prezentați frumosul Ortodoxiei, 

pentru ca să îl convingeți să trăiască creștinește?  

Adică, în Occident, românul mai are chef 

să-l dădăciți...sau vrea să îl liniștiți, să îi dați o 

perspectivă clară asupra vieții? 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: căutăm, 

după priceperea noastră limitată, să înțelegem și 

noi și credincioșii noștri: esența mântuirii, iar asta 

înseamnă că putem avea perspectivă foarte clară 

asupra acestei vieți care se va continua în cealaltă 

viață.  

Slavă Domnului, părinte Dorin, că avem un 

episcop, care ne ajută foarte, foarte mult spre 

această perspectivă... 

fără el, nu mi-aș fi dat seama de multe 

lucruri. Episcopul este foarte important pentru 

Biserica pe care [o] păstorește.  

Preotul poate avea o perspectivă mai 

îngustă, mai ales dacă este paroh într-o parohie cu 

un anumit specific, cum sunt parohiile de țară de 

ex.  

Dar episcopul, fiind deasupra tuturor, vede 

lucrurile mult mai bine și îi poate lumina f. mult 

pe preoții peste care este arhi-pastor. 

                                           
482 PS Siluan Șpan: http://www.mitropolia.eu/ro/site/64/. Cât și aici: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Siluan_%C8%98pan.  
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Dorin Octavian Picioruș: Da, adevărat, 

Ierarhul și, alătur lui pe Părintele duhovnicesc, au 

o mare importanță într-o regiune anume.  

Ierarhul vede de deasupra lucrurile, pentru 

că știe viețile multora, însă, în același timp, un rol 

important îl joacă Părintele sau Părinții 

duhovnicești din acea regiune, pe care mulți îi 

consideră „autorități duhovnicești”. Tocmai de 

aceea am pus problema „perspectivei de viață”.  

Cineva sau mai mulți într-o episcopie sau 

mitropolie trebuie să dea direcția.  

Problema e: ce fel de deschidere au cei care 

dau direcția? Una care să includă perspective 

diferite, înțelese unitar sau, dimpotrivă, care să 

excludă pozițiile adverse?  

Dorin Octavian Picioruș: Da, știu și eu asta: 

cei care îngustează perspectiva de viață și de 

slujire a Ortodoxiei suntem noi înșine. Însă tot noi 

înșine putem fi promotorii unei deschideri 

integratoare, dacă suntem oameni ai sintezei 

teologice și duhovnicești.  

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: să ne 

ajute Domnul să fim... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 

chestiunea ,,autorității duhovnicești'' a unor 

Părinți, ar trebui ințeleasă ortodox de către 

credincioșii Bisericii noastre. 

Adică, un Părinte de la o oarecare mănăstire 

nu are dreptul, oricâtă autoritate ar avea dânsul în 

mănăstirea unde se află, să dea canon de ex. unui 

enoriaș din parohia Prato, care trăiește și se 

nevoiește pt mântuirea sa în condițiile specifice 

vieții de aici...din păcate se întâmplă asta. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: 

,,autoritate duhovnicească'' nu înseamnă 

atotputernicie duhovnicească, ci cred că înseamnă 

mai mult discernământ în lucrarea cu sufletele și 

[cu] duhurile... 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: ori, hiba 

noastră cea mai mare, este asta: cine are autoritate 

mai mare decât cine? ia să demonstrez eu câtă 

autoritate am asupra unei persoane, care vine 

odată pe an în țară și vizitează mănăstirea mea...și 
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îi explic eu cât de neștiutor este parohul ei din 

Italia, care o împărtășește prea des, etc. 

Dorin Octavian Picioruș: Pentru mine 

„autoritate duhovnicească” înseamnă ceea ce simt 

oamenii că reprezinți după ce te cunosc, te citesc 

și te iubesc.  

Tu ești o putere întăritoare în ei nu pentru 

că le-o ceri ci pentru că astfel te reflectezi în 

persoana lor: ca unul absolut important, ca un 

sprijin părintesc, ca un om care le dă direcția. 

Parohia Ortodoxa Prato Toscana: da, am 

înțeles asta și ziceți bine...eu m-am dus pe partea 

mai puțin pozitivă a ,,autorității...”.  

Dorin Octavian Picioruș: Da, când ceri să 

fii „respectat”...nu ești demn de respect. Respectul 

vine pe măsură ce oamenii înțeleg adâncul vieții 

tale, al gândirii tale, al dăruirii tale față de ei. 

Respectul se câștigă...ca în orice vocație.  

 

Discuție apreciată de Cici Maria
483

, Doina 

Bujeniță
484

 și Parohia Ortodoxa Prato Toscana
485

.  

 

* 

 

11 octombrie 2013. Există oameni care nu 

te dezamăgesc, nici când lor le e greu și oameni 

care au drept scop în viață să te dezamăgească 

perpetuu. Ce trebuie să se petreacă cu ei, ca să 

înțeleagă că nu bădărănia te face memorabil la 

modul frumos? 

 

Cuvinte apreciate de Cici Maria, Mariana 

Morar
486

 și Adrian Ani-Endira Serghiescu
487

.  

 

* 

 

                                           
483 A se vedea: https://www.facebook.com/cici.maria.902.  
484 Idem: https://www.facebook.com/doina.bujenita.  
485 Idem: https://www.facebook.com/parohia.pratotoscana.  
486 Idem: https://www.facebook.com/mariana.morar.39.  
487 Idem: https://www.facebook.com/adrian.serghiescu.  
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11 octombrie 2013. Predica pentru 

duminică. A 21-a după Rusalii. În format audio, 

37, 4 mb, 54. 08 minute.  

A se vedea:  

https://archive.org/download/PTPA2/Predic

a%20la%20Duminica%20a%2021-

a%20dupa%20Rusalii%2C%202013.mp3.  

Inclusă în arhiva:  

https://archive.org/details/PTPA2.  

 

* 

 

La articolul Părintelui Eugen Tănăsescu
488

:  

O emisiune fulminantă... 

http://www.radiodobrogea.ro/12325-

cuvant-dobrogean-dialog-cu-ascultatorii-131/, am 

comentat pe 12 octombrie 2013.  

 

Dorin Octavian Picioruș: V-am ascultat cu 

bucurie și cu interes viu, Părinte Eugen, mai 

multe emisiuni radio și TV, v-am citit pe Adevărul 

și mă bucură propovăduirea dumneavoastră 

degajată, plină de vitalitate și, în același timp, 

efortul dumneavoastră de a coborî spre public.  

Spre nivelul lui și spre disponibilitatea lui 

de a percepe problematica teologică și a vieții 

bisericești.  

Și eu pledez, după cum știți, pentru 

diversitatea recentă a subiectelor predicatoriale, 

pe noutățile zilei, într-un limbaj pe mai multe 

trepte și nu monocron.  

De aceea cred că e bine să continuați să 

vorbiți în mod personalizat cu fiecare în parte...și 

să ascultați și mai pregnant glasul celor care vă 

sună sau vă comentează.  

A-i lăsa să vorbească și a le urma puterea 

de a judeca lucrurile înseamnă o sporire a 

eficienței discuției cu ei. 

Dorin Octavian Picioruș: Pe de altă parte, 

cred că „problema zilei” trebuie să fie un pretext 

pentru mai mult. Trebuie să plecăm de la câinii 

                                           
488 Idem: https://www.facebook.com/preoteugen.tanasescu.  
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vagabonzi sau de la moartea unei femei la rând la 

Sfânta Parascheva spre discuții teologice mult mai 

profunde.  

V-aș recomanda acest lucru, dacă îmi 

permiteți: să folosiți faptul concret, și mai evident, 

ca pe o trambulină spre reflecții teologice și 

existențiale mult mai profunde.  

Să duceți faptul cotidian în marea discuție 

teologică a Bisericii, pentru că numai așa oamenii 

își dau seama cum judecă Biserica orice lucru, 

oricât de infim ar părea la prima vedere. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă doresc numai 

bine și vă mulțumesc că sunteți printre confidenții 

mei pe Facebook! 

 

* 

 

12 octombrie 2011. Predica la pomenirea 

Sfintei Parascheva.  

A se vedea:  

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/12

/predica-la-pomenirea-sfintei-parascheva-14-

octombrie-2013/.  

 

Și pentru că Papa Berney Foley a preluat-

o...predica a fost șeruită de 35 de persoane.  

 

* 

 

13 octombrie 2011. În articolul de aici: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/13/conse

cintele-receptarii/ am anunțat faptul că tot 

conținutul de până acum al acestui cont al meu 

devine...o carte: Vorbiri de Facebook (vol.1).  

Însă, în același timp, am tras și următoarea 

concluzie amară: „trebuie să omorâm 

predicatorul…pentru ca să-i luăm opera. Pentru că 

el nu e bun…dar opera lui, da”. 

 

* 
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Concluzii  
 

 

A fost dezamăgitor pentru mine gradul 

redus de dialog din contul meu de Facebook. În 

ciuda tuturor motivelor palpabile de dialog, pe 

care le-au constituit cărțile și predicile mele.  

Asta cu atât mai mult cu cât au cerut să 

intre într-un spațiu al comunicări și al creației 

personale, după care...au tăcut!   

Însă istoria are nevoie de aceste însemnări, 

de tot ceea ce s-a petrecut aici...Pentru că ele 

reprezintă modul în care eu am interacționat cu 

oamenii.  

Eu mi-am luat rolul de gazdă în serios. 

Păcat că nu am avut interlocutori pe măsura 

deschiderii mele pentru dialog.  
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